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সাহিত্য-পরিবদ্ গ্রন্থাবলী--৮২ 

ংবাদপত্রে সেকালের কথা 



৭৯,খা1 | 
প্রশ্নটি শও 

সি এপশীসপীশা শপ পশিশিসিসপশি?ি 

পক স্০০০ এস শা শিপ 

দর্পণে মুখ সোন্দর্থযির কার্থহগণাঃ। বৃত্তান্তানিহ জানন্ত সযাতারল্য দর্পগে।। 
সাপ: শি পেশী লাশটি 

সমাচার দর্পণ। 
কোয়ালির কাগীজ 1 

1 নবেম্বর বুনবার সন $৮৫৮ মালে ।, 

হা্ানির শতকরা জয় টাকার সুদের 
ইাগিজ শ্বয করিতে হইলে শতনরা 
গট।কা আট আলা ভি্কৌণ্। বিকয় 
করিতে হইলে শতকরা সাত টাক! 
উিহকৌ্ঠ। 

সতেরো ডা লসত 

সষ্টাহের পঞ্জিকা। 

ছবির, ৭. অগুহীঘখ 

রিবা ৮ 

* মলোহবার ৯ 

মসলার * ১৯ 

লে হবায় ১২ 

হ্্ল্সতিবারর ১২ ই 

শজহায় নত এ 

০৮ 

পশ্িষ দেশের সমাচার । 

পশ্ষচিয় দেশহইতে এই১ অযাঁতার 

আমঘাজে ঘে মারার পুনর্কীর পরা 

হা যে হইবে এয্ভ বুঝা যাও লা এব, 

তাহাদের যধো পুরীল শীবুত বাজিরাও 
(পশোহা মহারাজ ই্পিতীয়েরদের ল্ডা 

নত বর্শীভূত হইয়া হারার) দেশ দিঘা 

ঘুর গিঘাজেন ইছা দেখিয়া মহারাছ্ছে 

যা'নতান্ড হতাশ হইছে । 

শ্রথুড় দৌদত্হাও চিহ্ছিযা এখন 

মহারাছেদের িধ্যে পুবীন এব” 

খীখাডুত কোক্ীনি বাহাদুরের সহিত 

সমতিপ্রক্ষি চলিতেজেন। এব” মালে 

01 দেশের পঞ্টিতে ভীহার ঘেং আধ 

কার আছে ভাহাঁর অপাপ্গেরদেরু নিক 

টে সিন্জিতা আজা! ক্র্িীজেন ঘেসে 

সধাঙ্ছে?া শীঘূতত পর জল মালক্য সা, 

হেবের কাছে আপন তরাহ এক জল 

একাল নাতে | এব তাঁহার দেশের 

চাধো ঘন ঘোখানে ব্বাছাদ এপি 

হয় তাখল ভাহাঁনিধারণ করিতে দিন্ষিটা 

ই-গ্ুাত অপ্যপ্ষেরদের নিকটে জানা 

হাসে বম্ম সিদ্ধ করিতেছেন । 

বদবধি যলুর রাও ছোলকারের সহি 

আমারদের সন্থিপন্র হইয়াছে তদবধি 

তাহার বাঁজা ননপদরে আছে | 

শীত আঁ সাহেব অহীদেৰ পর্বতে 
আছেন এফ" এযত বুঝা ঘাদু যে আপ। 

সাহেব আপন ইস্গ্রগায়ের আশুছে থা 

ফিবেন। আশ্ীতুর্ত তাহাকে কহিঘ়াছেন 

ঘেএদি তৃঘি আমারদের কুথানূলারে 

চন তব তোয়াকে হন্দুধাংনর মধ্যে 

পদ্ম লুটের রী যদি আতা লাহের 

শু তর কঠানুজদার়ে না চলেন তাবে 

বডকু দিল বন পর্ততাদি আশু কমিয! 

থ1পিবেল নিন্য শেছে ভানেক ুর্ঘ ডনাই 

(বল ইস্গ্রএায়েরদের সহিড ঘুদ্ধে বদাত 
জা হইবেন লা। 

হা।লো়। দেশের যুগে ঘেং দেশ রজ 

পত়েবদের জিল সে দেশে আয়ারছ্ে 

অধিকার হওয়া আবি এড সুন্ির 

হইয়াছে ঘেক্হে কহিতে পারে না ঘে 

রবে জহ্বিরলিল। ম্রালোযা দেশের 

পশ্চিয়ে তারি যান হইল এটা বন্দুকের 
শবুও হযনাই এব, পর যাহারা পি 

রিরদের যত লুউ বাবসামু করিত তাহার 

পাপী আপাত | পপ কপ শিসপীস্ীপশিতি পপপিপা আপা 

এম ৮র দগণ 
২৫ লবেমর মল ১৮4৮ । ৭ জগুহাযণ সঙ্গ ২২৫। 

২০০ ডানার 

পু পিস 

এখল কি বাবলা করিডেছে। এব* 

নম! নদার ওন্তা পাসে ঘাঁছীর1 লুট 
কম্্ কাল ফেপণ করত ডাকা) -এধ্ন 

স.কম্ে কানক্ষেপ করিতেজে। 

পাপ ঠাড়ের নিকটে এক বাজি আপ 

নক মন্ণররাও হোলকার না কলিঘ়া 

কতক দৈনা সম্গুহ করিতেছিল পরে 

শ্ীণৃত মর জন মালকম লাছগেৰ সে বিছ্বচৃ 

আনুসন্থাল ইয়া তাহাকে বীনিতে দৈন্য 

পাঠাইঘাদেন এত বিন পরমা খাক 

বেন। 

নিারিরা সমূল উটিন্ন হইয়াছে কিন 
তাহারে যবে তিলে এক বাকি 

বনী পক়ে নাই সে ঘাটি জল দোডিলে! 

হার সঙ্গে করিয়া লাতণুরা পর্বতহঃতে 

মহাঁদের পত্বতে আঘুত আট লাহেষের 

সহিত সা করিতে গিী11:চ1 

আঘূড চর জল যালন্য় হেন চা 

লিড়ে আঅলেকং রাজ।না জগানঘা ডা 

হার সহত সাফা করে নাদরহাল 

নায়ে এক জন গৃর্ব লুটরাবসাযী চিল 

দে এক দিল তাহার জনিত সাফ কনি 

(ডে আইল দৈবা* সেই দিন চাঁণুরিহই 

তেবতকগকওদোডাচুবিগেল। তা 

ছাড়ে 3 যালকয় সাঁহেহ নাদদ্নভীলঙক্কে 

কহিলেন ঘেতুযি তদারক করিয়া গীক 

ও ঘোত়া আলহিঘা দহ 1 তাহাতে 

নাদরভীল তদ্দণ্ডে, তদানক করিগা সেই 

চৌরের মস্তক সগেড উমুদয় গৰ ও 

ঘোড়া আলাইয়া দিল । 

শাণুত জেলেবাল আনললু লা করলা 

লের ওুশ্ুর পশ্চিয়ে ঠিকরৌলী মাতে এক 

[ “সমাচার দর্পণ, পত্রের একটি পষ্ঠার প্রতিলিপি ] 



সাহিভ্য-সজিমদ-ডস্ভাজ্শী--৮২ 

সংবাদপত্রে মেকালের কথ। 
প্র খাও 

১৮১৮-১৮৩০ 

শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
হ্ুত্রিনভ ও সম্পা্িজ্ড 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্্-মন্দির, কলিকাতা 
১৩৩৯ 



কলিকাতা) ২৪৩।১, আপার সাকু'লার রোড 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির 

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত। 

প্রথম গ্রকাশিত--আশ্বিন, ১৩৩৯ 

মূল্য-_-পরিষদের সদম্য-পক্ষে__২২ 

শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে--২০ 

সাধারণের পক্ষে--২।০ | 

১২০২, আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা 

প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস 

কর্তৃক মুন্্িত। 



নির্ঘণ্ট 
শিক্ষা পা পর জা 

কলিকাতা-স্কুল-বুক সোসাইটি রর 
স্ীশিক্ষা '*. ৭ 
গৌড়ীয় সমাজ রা ঠা 
চতুষ্পাঠী নু ১৬ 

সংস্কৃত কলেজ ্ ১৮. 

বিদ্যালয় -ত ২২ 
কলিকাতা মাদ্রাস। "1 ২৬ 

হিন্দুকলেজ ৭ ২৮ 

ল! মার্তিনিয়ের কলেজ . ৩০ 

পণ্ডিতদের কথা "** ৩২ 

সাহিত্য : - ৪৩-৭৮ 
সাহিত্য ও ভাষার সংস্কার -, ৪৩ 
নৃতন পুস্তক ... রর 

সাময়িক পত্র টু ৭৫ 
সমাজ টি ৮১-১৩২ 

নৈতিক অবস্থা ক ৮১ 
আমোদ-গ্রমোদ রঃ ৯১ 

জনহিতকর অনুষ্ঠান রঃ ১০২ 
অর্থনৈতিক অবস্থা রঃ ১০৫ 
আইন-কানুন * ১১৭ 

সম্ত্ামস্ত লোক ্ ১২৩ 
ধর্ম ৯ ও ১৩৫-১৭৪ 

পৃজাপার্ব্ণ ** ১৩৫ 
বিবাহ 5৪৪ ১৪১ 

সহমরণ ” ১৪৫ 
শ্রান্ধ ৮৮ * ১৫৬ 

ধর্স্থান ন্ট ১৫৭ 

বিভিন্ন সম্প্রদায় রি নু 



[ ২ | 

বিবিধ ৮ - ১৭৭-১৯৪ 
কলিরাতার রাস্তাঘাট '*, ১৭৭ 
বিভিন্ন স্থানের ইতিবৃত্ত রি ১৮৪ 

নানা কথ। *" ১৯১ 

পরিশিষ্ট :* - ১৯৪-২১১ 

চিত্র (ত্রিবর্ণ) 
১। শত বর্ষ পূর্বের বাঙালী মেয়ে 
২। শত বর্ষ পূর্বের বাঙালী সরকার 

11'07%,7671775 01 0 4101871) ?796070% 01 //4 

17017765716) 8) ঠ8000) 81065 (1850) নামক পুস্তক 

হইন্ডে এই চিত্র ছুইথানি গৃহীত । 





৯, 

উজপরদ প্যাক ৪ 

রা 

8 
কত 

তা সলক্ষিকারত ০০০5 চপ 
পিপি উকি ০৯ ০. 

শ্পিশীশীস্পির শা শশী এ 



ভূমিক। 
পুরাতন বাংল। সংবাদপত্র 

সেকালের একখানি বিখাত বাংলা সংবাদপত্রে বাডীলী-জীবন সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য 

পাওয়। যায়, এই পুস্তকখানি তাহারই সঙ্কলন। 

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, ইংরেজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় প্রভাবের বিস্তার, 

দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাদ্ত্ীয় অবস্থা,-উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী-জীবনের 

এমন অল্প দিকই আছে যাহার সম্বন্ধে সে-যুগের সংবাদপত্র হইতে বহু অমুলা উপকরণ সংগ্রহ 
করা নাযায়। আবার ধাহাদের আবির্ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গের ইতিহাস উজ্জ্বল 

হইয়া রহিয়াছে তাহাদের জীবনচরিত সঙ্কলন করিতে গেলেও সমসাময়িক সংবাদপত্র 

অপরিহাধ্য | 

বাংলা দেশের ইতিহাস-রচনার এই উপাদানটিতে বিশেষ মন দিবার 

সময় আপিয়াছে। বহু পুরাতন সংবাদপত্র ক্রমে ছুশ্্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে । 

যেগুলি পাওয়া যায়, সেগুলিও মনেক সময়েই সম্পূর্ণ নহে। এই অবস্থায় অবিলম্বে 
অবহিত না হইলে, যে-উপাদানগুলি এখনও আছে সেগুলিও বিনষ্ট হইয়! 

যাইবে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী-জীবন কিরূপ ছিল তাহা আর তেমন 

করিয়া জানা যাইবে না। আষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত খাটি বাঙালী-জীবনের চিত্র 

যেমন অনুমানসাপেক্ষ হইয়া দাড়াইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর ইতিহাসও 

তেমনই হইয়! ফ্াড়াইবে । একে জলবাধুর দোষে ও কীটাদির উৎপাতে এদেশে 

পুরাতন কাগজপত্র বেশীদিন টিকে না, গ্াহার উপর পূর্বপুরুষের কাধ্যকলাপের 

নিদর্শনগুলি সযত্বে রক্ষা করিবার আগ্রহ আমাদের নাই; এই ছুই কারণে এমন 

কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার ঘটন সম্বন্ধে কোন দলিলপত্র বা পুস্তক প্রভৃতি অনেক 

বড় বড় বাঙালীর বাড়িতেও দেখা যায় না। ্ 

এক আমাদের নিজেদের অবহেল। ছাড়। এদেশে এতিহাসিক উপাদান সধত্তে 

রক্ষিত না হইবার আরও একটি কারণ আছে। সকল দেশেই ব্যক্তি-বিশেষ ভিন্ন 

গবন্মেণ্টও এতিহাসিক উপাদান রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এদেশের 

ইংরেজ গবন্মেন্টও যে সে-চেষ্টা নাকরিয়াছেন তাহা নয়। তবে তাহারা প্রধানতঃ 
চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের নিজেদের কাধ্যকলাপের নিদর্শন রাখিবার; তাহাদের 

শাসনাধীনে বাঙালী কি করিল না-করিল, গৌণভাবে ভিন্ন মুখ্যভাবে সে ইতিহাস 
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লিখিবার কোন উপাদান সংরক্ষণের চেষ্টা ইংরেজদের দ্বারা হয় নাই। সেক্ন্য সরকারী 

দলিলপত্রে ও সরকারী গ্রন্থাগারগুলিতে বাংলা দেশে ইংরেজের কার্যাকলাপের যথেষ্ট 

বিবরণ আছে, কিন্ধু ইংরেজ-শাসিত বাংল। দেশে বাঙালী কি-ভাবে জীবন কাটাইতে- 

ছিল, কি চিন্তা করিতেছিল, তাহার বড়-একটা প্রমাণ নাই । সরকারী দপ্চরে এদেশের 
প্রবহমান জীবনধারার চিঞ্চ নাই দেখিয়া ডিরোজিওর চরিতকার টমাস এডওয়ার্ডস্ দুঃখ 

করিয়া লিখিয়াছেন,_ 
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এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । অনেকের ধারণ। আছে যে, 

ধবাদপত্রের বিবরণমাত্রই অকাট্য সত্য । আবার অনেকে বর্তমান কালের সংবাদপত্রের 

অসত্য প্রচারের অদ্ভুত ক্ষমত| দেখিয়া একেবারে বিপরীত সীমায় পৌছিয়৷ সিদ্ধান্ত করিয়া 
বসেন যে সংবাদপত্রের বিবরণ মোটেই বিশ্বাসযোগ্া নয় । এই ছুই ধারণার কোনটাই যে 

ঠিক নয় তাহা বলাই বাহুল্য । ইতিহাস লিখিবার অন্ত উপাদানের মত সংবাদপত্রের মধ্যেও 

সত্য মিথ্য। দুই-ই আছে। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া সত্য মিথ্যা যাচাই করিয়। 

লইবার দায়িত্ব ইতিহাস-লেখকের । এঁতিহাসিক প্রমাণে মি্থা। ব। ভুলত্রান্তি থাকিবার 

সম্ভাবনা খুবই বেশী । কিন্তু সে মিথ্যা বা ভুলভ্রান্তি নিপুণ এঁতিহাসিকের হাতে অতি 

সহজেই ধং1 পড়ে । ইতিহাসের দলিলপত্র যাচাই করিয়া লইবার একটা বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ 

যুক্তিতর্কের অনুমোদিত পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতি যে কত স্থক্মম তাহা ঘিনি জানেন না, 

তিনিই সাধারণতঃ ইতিহাসের অপ্ররুতত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশী সংশয়বাদী হইয়া পড়েন । 

সংবাদপত্রে সত্য অসত্য দুই-ই আছে। সে-সত্য পরীক্ষা করিয়া লইবার ভার 

এতিহাসিকের উপর । তবে এদিক হইতে অতীত ও বর্তমান যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে 

একটা গুরুতর প্রভেদ আছে । মোটামুটি বলা যাইতে পারে, এ-যুগের সংবাদপত্র বিগত 

শতাব্দীর সংবাদপত্র অপেক্ষা অনেক বেশী যিথ্যাচারী। ইহার কারণ_বর্তমান যুগের 
গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র । এ-যুগে জন-সমষ্টিকে স্বপক্ষে টানিতে না পারিলে শাসনক্ষমতা৷ 

লাভ কর! চলে ন|। সেজন্য সত্য হউক মিথ্যা হউক যাকিছু একটা স্তোকবাক্যে প্রবোধ 

দিয় লোককে নিজের দলে টানা প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই একটা জীবন-মরণের ব্যাপার 

হইয়া দাড়াইয়াছে; এই কাজের ভার পড়িয়াছে, প্রত্যেক দলের সংবাদপত্রের উপর। 

এই কারণে বর্তমান যুগের সংবাদপত্রের শুধু মতামতই নয়, সংবাদ-পধ্যন্ত অনেক সময়ে 
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অতিশয় বিরৃত। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলগ্ডে লর্ড রদারমিয়ারের, ও আমেরিকায় মিঃ 

হাষ্ট-এর পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে । এইরূপ দলীয় 

কাগজ উনবিংশ শতাব্দীতে খুব কম ছিল, জনমত-গঠনও সংবাদপত্রের প্রধান কাজ বলিয়! 

বিবেচিত হইত না। সেজন্য বিশ্তুদ্ধ সংবাদপত্র হিসাবে সেই পূর্বতন যুগের কাগজগুলি 

অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য । অবশ্য তাহাতেও যে সতোর বিকৃতি ও ভুলভ্রান্তি না থাকিত 

তাহ। নয়, তবে এক পক্ষের কথা ভিন্ন অন্য পক্ষের কথা না-বলা এ-যুগের সংবাদপত্রের 

যেমন একটা বিশিষ্ট ধম্ম হইয়া! দাড়াইয়াছে, সে-যুগে সাধারণতঃ তেমন ছিল না। এই 

কারণে ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে তখনকার সংবাদপত্রগুলি এ যুগের সংবাদপত্র অপেক্ষা 

অনেক বেশী মূল্যবান । একথাটা বলিলে বোধ করি মোটেই অন্তায্য হইবে না যে 
ঘটনার তারিখ ও ব্যক্তির নাম সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্র অকাট্য প্রমাণ । 

ইংরেজ-যুগের প্রারস্ত হইতেই বাংলা দেশে অনেকগুলি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশিত 

হইয়াছিল, কিন্তু বাংলা ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রের ইতিহাস খুব প্রাচীন নহে । ১৮১৬ 

সনে প্রকাশিত গঙ্জাকিশোর ভট্টাচাধ্যের বাঙ্গাল গেজেট”ই বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র । 

কাগঞ্রখানি বেশী দিন টিকে নাই, এবং ইহার কোন সংখ্যাও এখন পধ্যস্ত আমাদের 

দেখিবার স্ত্ববিধা হয় নাই; স্ৃতরাং প্রকাশকের নাম ও প্রকাশের তারিখ ভিন্ন এই 

পত্রিকাটির সম্বন্ধে আর কোন তথ্য জান। নাই । কিন্তু উহার পরই বাংল। ভাষায় যে পত্রিকাটি 

প্রকাশিত হয় তাহার সম্বন্ধে সকল সংবাদই জানা! আছে। এই পত্রিকাটি শ্রীরামপুর 

হইতে প্রকাশিত বিখ্যাত “সমাচার দর্পণ” । এতদিন পধ্যন্ত উহাকে আমাদের দেশের প্রথম 

বাংলা সংবাদপত্র বলিয়া ধরা হইত; এই দাবি এখন আর ন। টিকিলেও “সমাচার দর্পণ, 

যে সে-যুগের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র ছিলঃ সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই । দেশী ও বিলাতি সংবাদ, 

নানাবিষয়ক প্রবন্ধ, ইংরেজী ও বাংলা সাময়িক পত্রের সারসম্কলন, সামাজিক আচার- 

ব্যবহারের বর্ণনা, 'প্রন্ৃতি জ্ঞাতব্য তথ্যে উহা পূর্ণ খাকিত এবং মিশনরী-চালিত 

হইলেও উহাতে পরধন্মের কুৎসা অথবা খ্রীষ্টধশ্মের অত্র বিষয়ে আলোচনা স্থান পাইতই 

না বলিলে অন্যায় হয় না। 

“সমাচার দর্পণ, প্রথম প্রকাশের তারিখ--২৩এ মে ১৮১৮) বাঙ্গাল গেজেট”-এর ছুই 

বৎসর পরে । এই সংবাদপত্রের ১৮১৮ হইতে ১৮৪০ সনের এপ্রিল পধ্যস্ত--এই বাইশ 

বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত সমস্ত সংখ্য! সৌভাগ্যক্রমে আমার হস্তগত হইয়াছে । তাহা হইতে 
জ্ঞাতব্য তথ্য সম্ধলন করিয়া ছুই খণ্ডে প্রকাশ করিবার সন্কল্প আছে। বর্তমান খণ্ডটি 

১৮৩০ সনের এপ্রিল পধ্যন্ত যতগুলি “সমাচার দর্পণ, প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতে 

সঙ্কলিত। | 

“সমাচার দর্পণ ছাঁড়া আরও অনেকগুলি সংবাদপত্র ১৮৪০ সনের পূর্বে প্রকাশিত 

হইয়াছিল ; তাহাদের মধ্যে এই কয়খানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £-- 
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সম্বাদ কৌমুদী ৪ ডিসেম্বর, ১৮২১ 

সমাচার চন্দ্রিকা "** ৫ মার্চ ১৮২২ 
বঙজদূতি | ত* ১০ মে, ১৮২৭৯ 

ংবাদ প্রভভাকর ২৮ জান্ুয়ারিঃ ১৮৩১ 

জ্ঞানান্বেষণ ১৮ জুন, 2 
সংবাদ পূর্ণচক্রোদয় রঃ ১০ জুন, রি 
সম্বাদ ভাক্কর এ মার্চ, ১৮৩৯ 

এই কাগঙজ্গুলির সব কয়খানিই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল । কিন্তু বাংল! সংবাদপত্র 

আজকাল এমনই ছুপ্পাপ্য হইয়া উঠিয়াছে যে নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়াও একমাত্র 

“সমাচার চক্দ্রিকা” ও “বঙ্গদুত' পত্রের কতকগুলি খুচর। সংখা। ছাড়া ১৮৪০ সনের পূর্বেকার 

আর কিছুই আমার দেখিবার সুবিধা হয় নাই। এই কালের যে সংখ্যাগুলি পাওয়া 

গিয়াছে তাহ! হইতে জ্ঞাতবা কথ! পরিশিষ্ট মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । গ্রস্থমধ্যো 

যাহ! কিছু দেওয়া হইল, সমস্তই “সমাচার দর্পণ হইতে । তবে “সমাচার দর্পণে, সমসাময়িক 

অন্যান্য পত্রিকা হইতে বহু জ্ঞাতবা সংবাদ ও তথা সঙ্কলিত এবং উদ্ধত হইত; এই সকল 

উদ্ধৃত অংশও কিছু কিছু এই গ্রস্থে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে । মাঝে মাঝে ছোট অক্ষরে 

আমার নিজের মন্তব্য দিয়াছি। উদ্ধত অংশে বানান ও ছেদের অনেক বিশেষত্ব লক্ষিত 

হইবে । বলা বাহুল্য এই সকল বিষয়ে সর্বত্র মূলকে অনুসরণ কর। হইয়াছে । আমাদের 

ভাষার রীতি যে কত পরিবর্তনের ম্ধা দিয়া যাইতেছে, এ সকল বিশেষত্ব দেখিলে 

তাহার কিছু আভাস পাওয়া যাইবে । 

'সমাচার দর্পণ” পত্রের ইতিহাস 

প্রথম পর্যায় ১৮১৮--৪১ 

১৮১৮ সনের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিইই মিশনরীর| পদিগ্র্শন | অর্থাৎ 

যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ” নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। 

ইহাই প্রথম বাংলা মাসিক পত্র । ইহার মাসখানেক যাইতে-না-যাইতেই মিশন একখানি 
সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হইলেন । এই সাপ্তাহিক পত্রের নাম “সমাচার 
দর্পণ? | এটি বাংল। ভাষায় দ্বিতীয় সংবাদপত্র । জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদকত্বে ১৮১৮ 

সনের ২৩এ মে (১০ই জ্যেষ্ঠ ১২২৫, শনিবার ) ইহার প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। এই 
পত্রিকার উদ্দেশ্ ও প্রকাশের কারণ সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় নিয্লোদ্ধত বিজ্ঞপ্তিটি দেওয়া হয় ২-_ 
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"সমাচার দর্পণ ।_-কথক মাস হইল শ্রীরামপুরের ছাপাখানাহইতে এক ক্ষুদ্র 
পুস্তক* প্রকাশ হইয়াছিল ও সেই পুস্তক মাস২ং ছাপাইবার কল্পও ছিল তাহার 
অভিপ্রায় এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিকটে সকল প্রকার বিদ্যা প্রকাশ হয় 
কিন্তু সে পুস্তকে [সকলের] সম্মতি হইল ন! এই [কারণ] যদি সে পুস্তক মাসং 

ছাপা [হইত] তবে কাহারো উপকার হইত না অত'এব তাহার পরীবর্তে 

এই সমাচারের পত্র ছাপা আরম্ভ করা গিয়াছে । [ইহার ] নাম সমাচার দর্পণ ।-_- 

[ এই ] সমাচারের পত্র প্রতি সপ্তাহে ছাপা যাইবে-.-1৮ 

মার্শম্যান সম্পাদক হইলেও পত্রিকা-সম্পাদনের ভার প্রধানতঃ এদেশীয় পণ্ডিতদের 

উপরই ছিল । এমন কি পঞ্ডিতরা অন্থুপস্থিত থাকিলে “সমাচার দর্পণ" নৃতন সংবাদ 
প্রকাশও বন্ধ থাকিত। ইহার একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছি । ১৮৩৩ সনের ২৬এ 

অক্টোবর তারিখে সমাচার দর্পণ-সম্পাদক জানান যে “আমারদের পণ্ডিতগণ আগামি 

সোমবারপধান্ত স্ব বাটা হইতে প্রত্যাগত হইবেন না অতএব এই কালের মধ্যে 

দর্পণে নৃতন২ সম্বাদ প্রকাশ না হওয়াতে পাঠক মহাশয়ের! ক্রটি মাজ্জনা করিবেন ।” 

“সমাচার দর্পণে"র প্রথমাবস্থায় সম্পাদকীয়-বিভাগে ছিলেন পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার | 

এই কাঁজ ত্যাগ করিয়া তিনি ১৮২৪ সনে বলিকাতা সংস্কত কলেজে কাব্য পড়াইবার 

জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৩৬, ২রা জুলাই তারিখে “সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক 

লিখিয়াছিলেন £-- 

“...এঈ কবিবর [ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ] পূর্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনান্কূল্যে 

নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশব্সর হইল কলিকাতার গবর্ণমেন্টের প্রধান সংস্কৃত 
বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন ।” 

ইহার পর পঙ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি চার বৎসর “সমাচার দর্পণ”-সম্পাদনে 

সহায়তা করিয়াছিলেন । ১৮২৮ সনের জুন মাসে তীহার মৃত্যু হইলে পরবত্ৰী ৫ই জুলাই 
তারিখের কাগজে সম্পাদক লিখিয়ীছিলেন।_ 

“...পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি---ইজরেজী ও হিন্দী ও বাল! ও নানাদেশীয় ভাষা 
ও লিপিতে বিদ্বান ছিলেন ।...গত চারি বৎসরের মধ্যে আমারদের সমাচার দর্পণ কি 

ছাপাখানীর অন্য২ পুস্তকে যে সকল শব্ধ বিন্তাসের রীতি ও ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা লিখনের 

পারিপারট্টা তাহা কেবল তৎকতৃক প্রকাশিত হইয়াছে । বিশেষতঃ বালককালাবধি এই 

কর্মে নিযুক্ত হওয়াতে তর্জমাকরণে শীত্রকারী এবং ছাপাখানার অন্ত২ কর্মে অত্যন্ত 

পারক হইয়াছিলেন |” 

*্*এই মাসিক পুস্তক কি 'দিপ্দর্শন।? কিন্তু লেখার ভঙ্গী হইতে তাহা মনে হয় না। স্মরণ রাখিতে 
হইবে, “সমাচার দর্পণ, প্রকাশের মাত্র এক মাস পূর্বেবে ইহার জন্ম, এবং “সমাচার দর্পণ' প্রকাশের অনেক 
দিন পর পধ্যস্ত ইহ1 জীবিত ছিল। 
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বাংল ভাষাভাষীদের জন্য 'সমাচার দর্পণে*র হুষ্টি, কিন্ত যাহার] বাংল ভাষায় অনভিজ্ঞ 

তাহাদের সুবিধার জন্য প্রীরামপুর মিশন “পারসি ভাষাতে এই সমাচার দর্পণের তর্জম। করিয়া 

প্রকাশ করিতে" স্কল্প করিলেন । এই সাপ্তাহিক পত্রের নাম হইল-_“আখবারে শ্রীরামপুর? ; 
১৮২৬ সনের ৬ই মে ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কাগজখানি কয়েক মাস চলিয়াছিল | 

১৮১৭ সালে কলিকাতায় হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এদেশবাসীর মধ্যে ইংরেজী 
শিখিবার প্রবল সাড়া পা ধায়। এই কারণে শ্রীরামপুর মিশন ১৮২৯ সন হইতে 
“নমাচার দর্পণ'কে দ্বিভাষিক (বাংলা ও ইংরেজী ) করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ১৮২৯ 

সনের ১১ই জুলাই তারিখের সংখ্যায় দেখিতেছি,_ 

“পাঠকবর্গেরদের প্রতি বিজ্ঞাপন ।-_সমাচারদর্পণ প্রকাশক এগার বৎসরের অব্বিক কালাবধি 

কেবল বাঙ্গল৷ ভাষায় এই কাগজ প্রকাশকরণানন্তর বন্তমান তারিখ অবধি সম্বাদ 

ইলগরেজী ও বাঙ্গল। ভাষায় প্রকাশ করিতে মণস্থ করিয়াছেন ।-""বাঙ্গলা তজ্জমায় মূল 

কথার ভাব থাকিবে কিন্তু তাহা এতদ্দেশীয় পদ্যের সহিত এক্য থাকিবে । প্রকাশক এই 

ভরসা করেন যে যাহারা সম্বাদপ্রাপণেচ্ছুক আছেন কেবল যে তাহারদের উপকারক 

এমত নহে কিন্তু ধাহাঁর। ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষাকরণবিষয়ে ব্যগ্র আছেন তাহারদেরও 

উপকার দিবে । কলিকাতাস্থ এতরদ্দেশীয় সমাচারপত্র হইতে যাহা বাচনী করিয়া 

লওয়া যাইবে তাহাকেও ইঙ্জরেজী পরিচ্ছদ দেওয়া যাইবে ।” 

এ-পধ্যস্ত “সমাচার দর্পণ” কেবল প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইতেছিল, কিন্তু ১৮৩২ সন 

হইতে সপ্তাহে দুইবার প্রকাশ করা আবশ্তক বোধ হইল । অতিরিক্ত 'দর্পণে”র 

প্রথম সংখা। প্রকাশিত হইল--১৮৩২, ১১ই জাঙ্ুয়ারি, বুধবার । কিন্তু এই 

অতিরিক্ত সংস্করণ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। সংবাদপত্রের ডাকমাশুল বৃদ্ধি পাওয়ায়, 

১৮৩৪ সনের ৮ই নভেম্বর হইতে “সমাচার দর্পণ পুনরার সাপ্তাহিক আকারে প্রতি শনিবার 

প্রকাশিত হইতে লাগিল । 

১৮৪* সনের ১ল। জুলাই হইতে “ফ্রেগ্ড অফ ইয়া” ও 'সমাচার দর্পণ” সম্পাদক মা্শম্যান 
সাহেবের উপর অন্য একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র-_গবর্ণমেপ্ট, গেজেট'এর সম্পীদন- 

ভারও পড়িল। সম্পাদকের এই কর্মবাহুল্যের ফলে শীগ্রই “সমাচার দর্পণে*র প্রচার রহিত 

করিতে হইল । ১৮৪১ সনের ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে ইহার শেষ সংখ্য। প্রকাশিত হয়। 

দ্বিতীয় পধ্যায়, ১৮৪২ 

শ্রীরামপুর মিশন হাল ছাড়িয় দিলেন বটে, কিন্তু বাঙালীদের চেষ্টায় “সমাচার দর্পণ, 

শীপ্বই পুনজ্জীবিত হইল । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিত সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তে প্রকাশ, 

“লমাচার দর্পণ প্রচার রহিত হইলে বাবু দীননাথ দত্তের আম্গুকুল্যে উহা কিছুদিনের 

জন্য পুনজ্জীবন লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় পধ্যায়ের “সমাচার দর্পণ” ইংরেজী ও 
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দ্বিতীয় পধ্যায়ের “সমাচার দর্পণ সম্পাদন করিতেন--কলিকাঁতার অপর একজন 

বাঙালী সম্পাদক । “ফ্রেণ্ড অফ ইগিয়া”য় আছে)__ 
0 05 ])োটমামি শত ৪৭ (11900101110 1) 1841, 07 70107 

(7৮791019000 28 1791৮000100: 1. (19107160111) 71059 1181109 10 £০0) 

81001)90 01. 0100.) (19৮ 11), 1801, 1). 309). 

কলিকাতাঁর এই দেশীয় সম্পাদকটি কে? কেহ কেহ বলেন, “সমাচার চক্দ্রিকা” 

সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই দ্বিতীয় পধ্যায়ের “সমাচার দর্পণের সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। ইহা ঠিক নহে । দ্বিতীয় পধ্যায়ের “সমাচার দর্পণ বাহির করিয়াছিলেন 

ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় । ইনি ১২৪৭ সালে প্রকাশিত 'জ্ঞানদীপিকা” নামক সাপ্তাহিক 
পত্রের সম্পাদক । ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮) কিছুদিন 

পরে এই ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় “সমাচার চক্ত্রিকা'র “হেড” ক্রয় করিলে ঈশ্বরচন্দ্র 

গুপ্ত লিখিক়াছিলেন £__ 

“বাবু ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, যিনি একবার মৃত দর্পণের প্রাণ দান করত মাসম্যান 

সাহেব হইয়াছিলেন, তিনিই আরবার চকোর হইয়া চক্দ্রিকায় চঞ্চপ্রহার পূর্বক 

স্থধাপাঁন করিবেন ।” (“সংবাদ প্রভাকর”--১৭ এপ্রিল ১৮৫২) 

দ্বিতীয় পধ্যায়ের সমাচার দর্পণ অল্পদ্িনই চলিয়াছিল। 

তৃতীয় পর্যায়, ১৮৫ ১৯- ৫২ 

শ্রীরামপুর মিশন পুনরায় “সমাচার দর্পণ, প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিলেন । ১৮৫১ 

সনের ৩রা মে শনিবার (২১ বৈশাখ ১২৫৮) নবপর্ধযায়ের “সমাচার দর্পণ” “১ বালম, 

১ সংখ্যা” প্রকাশিত হইল। ইহার মুখপত্র হইতে “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়” পত্রে নিয়াংশ 

উদ্ধৃত হইয়াছিল :-- 
“সমাচার দর্পণের নমস্কার ।--পাঠক মহাশয়েরদের সমীপে প্রাচীন দর্পণের নামে ও 

আকারপ্রকাঁরে উপস্থিত হওয়াতে ভরসা করি অনেক পাঠক মহাশয় আমারদিগের 



॥" ভূমিকা 

বহুকালীন বুদ্ধবন্ধুত্বরূপ দর্শন করিয়া গ্রহণ করিবেন। যখন ১৮১ সালের ২৫ 

ডিসেম্বর তারিখে দর্পণের অদর্শন হইল তখন পুনরোদয় হওনের প্রত্যাশা ছিল না 

পরন্ত দ্রেখুন পুনরুখিত হইলাম । এই দর্পণের নাম ও বেশ বুদ্ধ প্রবীণের, সাহস 
ও শক্তি নবীনের | পূর্ববকার দর্পণে সাধারণ লোকের অনেক হিত বিষয় প্রতিবিশ্বিত 

হইত। বর্তমান দর্পণেও তদন্ুরূপ হওয়াই বাছা |... 

দর্পণের দ্বিভাষিতা গুণের বিষয়ে এই বক্তব্য । ছুই ভাষার বিশেষ বিধ্যন্ুসারে আমারদের 

মত প্রকাশ করিতে মনস্থ করিতেছি এই হেতুক কথন২ পদের অবিকল অনুবাদ 
করা হইবেক ন। সামান্যতঃ উভয় ভাষার রস যথাসাধ্য রক্ষা করিয়। ভাষান্তরী কৃত 

হইবেক ।.."দর্পণ, ২১ বৈশাখ |” (“সংবাদ পূর্ণচন্রোদয়”__৫ই মে ১৮৫১) 

নবপধ্যায়ের 'সিমাচার দর্পণ দেড় বৎসর চলিয়া একেবারে লুপ্ত হয়। ১ বৈশাখ 

১২৬০ (১২ এপ্রিল ১৮৫৩) তারিখের সংবাদ প্রভাকরে, প্রকাশিত *১২৫৯ সালের 

সাম্বসরিক ঘটনার সংক্ষেপ বিবরণ” মধ্যে পাইতেছি £-- 

“অগ্রহায়ণ (১২৫৯ )1-*-সমাচার দর্পণ পত্র শ্রারামপুরে গঙ্গার জলে প্রাণ ত্যাগ করে ।” 

“সমাচার দপণ' পত্রের ফাইল ।_ 
(১) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষত গ্রশ্থাগার £-২৩ মে ১৮১৮ (১০ জৈষ্ঠ ১২২৫) হইতে ১৪ জুলাই ১৮২১ 

(৩২ আধাঁঢ় ১২২৮ )। ডক্টর শ্রীশ্থশীলকুমীর দে এই সংখ্যাগুলি হইতে কিছু কিছু তথ্য তাহার 
“সমাচীর দর্পণ' শীর্ষক প্রবন্ধে (সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৪) উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
কিন্ত “সমাচার দর্পণে'র ইতিহাস সম্পর্কে অনেক খবর ঠিক-মত দ্রিতে পারেন নাই । 

(২) বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি 2--১৮২৪ সন। কয়েক বৎসর পূর্বেবে এখানে তৃতীয় পর্যায়ের 
১৮৫১-৫২ সনের 'সমাচার দর্পণে'র ফাইল ছিল, কিন্তু এখন আর তাহার সন্ধান মিলিতেছে ন1! 

(৩) কলিকাতা র ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি £--১৮৩১ হইতে ১৮৩৭ সন ( অসম্পূর্ণ )। 
(8) রাজ] রাধাকাভ্ত দেবের লাইব্রেরি £--১৪ এপ্রিল ১৮২১ (৩ বৈশাখ ১২২৮ ) হইতে ১১ এপ্রিল 

১৮৪০ (৩* চেত্র ১২৪৬) । এই সকল ফাইল হইতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া আমি 
“ভীরতবর্ণ ( চেত্র ১৩৩৭- আশ্বিন ১৩৩৮ ) ও পঞ্চপুষ্পে' ( বৈশীখ, 'জ্যষ্ঠ ১৩৩৮) প্রকাশ করিয়াছি 

প্রথম খণ্ডের বিষয়-বিন্যাস 

এই পুস্তকে উদ্ধত সংবাদপত্রের বিবরণগুলিতে যে-যুগের পরিচয় পাওয়া যাইবে সেটি 

বাংল। দেশ ও বাঙালী সমাজের পক্ষে একটি স্মরণীয় যুগ। পঞ্চাশ বৎ্সরেরও অধিক- 

কালব্যাপী ইংরেজ-শাসনের ফলে তখন বাঙালীর জীবনে ও চিন্তাধারাঁয় পাশ্চাত্য প্রভাব 

গ্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে । ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজ্যশাসনে বাঙালী ইহার বনু 

পূর্বেই ইংরেজের সহায়ক হইয়াছিল, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের পূর্বে আমাদের 
সমাজ বা চিন্তাধারায় ইউরোপের প্রভাব লক্ষিত হয় নাই বলিলেই চলে। ইহার পরেই 

বাঙালী শুধু ইংরেজের চাকুরিই নয়, চিন্তাধারা এবং শিক্ষাও গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। 
তখন হইতে বাঙালী-জীবনে যে-পরিবর্তন দেখা দিয়াছে তাহার শেষ আজিও হয় নাই। 

“সমাচার দর্পণে এই যুগ-পরিবন্ঠনের প্রথম পর্ব স্থম্পষ্টভাবে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। 
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বাঙালীর সমাজে এবং চিন্তাধারায় এই নৃতন প্রভাবের স্ষনা কবে হইল, তাহার 
কোন একটি বিশেষ তারিখ নির্দেশ করা উচিত নয়, কারণ সে-স্থচনা কোন একটি বিশেষ 

মুহুর্তে হঠাৎ দেখা দেয় নাই, ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল । তবু ছুই-তিনটি ঘটনাকে 

উহার নির্দেশক বলিয়া! গণা করিলে বোধ কি অন্যাম হইবে না। উহার একটি রামমোহন 

রায়ের কলিকাতায় আগমন ও ধশ্মান্দোলন প্রবর্তন (১৮১৫ ), দ্বিতীয়টি বাঙালী কর্তৃক 

প্রথম বাংল সংবাদপত্র প্রকাশ (১৮১৬ ১, এবং তুতীয়টি হিন্দু-কলেস স্থাপন (১৮১৭ )। 

এই তিনটি ঘটনার দুই-এক বৎসরের মধো "সমাচার দর্পণ প্রকাশ এবং উহার সমাদর ও এই 

নৃতন ভাবধার| প্রবর্ধনেরহই একটি লক্ষণ! “সমাচার দর্পণ ইংরেজ মিশনরী পরিচালিত 

কাগজ, সেজন্য উহাতে নব্যপন্থীদের কথা থাকা স্বাভাবিক । কিন্ধু তাহা সত্বেও গসমাচার 

দর্পণ” একান্তই একদেশদশী ছিল না, ইচাতে পুবাঁতন-পন্থীদের পত্র, আপত্তি, পুরাত ন- 

পন্থীদের সংবাদপনাদি হইতে বিবিধ সংবাদের সঙ্গলন প্রভৃতিও প্রকাশিত হইত। সেজন্য 
সে যুগের ধন্ম, শিক্ষা ও সমাজ সম্বন্ধে দে-সকল আন্দোলন চলিতেছিল, সমাচার দর্পণ' 

হইতে তাহার ইতিহাস সঙ্কলন মতি সহজ। বর্তমান পুস্তকে সেই কাহিনী লিখিবার 
চেষ্টা! কর হয় নাই,__মালমশল। সংগ্রহ কর। হইয়াছে মাত্র; এমন কি এই মালমশলাকেও 

সক্মতিস্্মম ভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় নাই, মোটামুটি-ভাবে শিক্ষা সাহিত্য, সমাজ ও ধশ্ম 

এই চারিটি ভাগে বিন্যস্ত কর! হইয়াছে; ে-কথা এই সব বিষয়ের অন্তভূক্তি নয় তাহা 
“বিবিধ” নাম দিয়া শেষে দেওয়া ভইয়াছে । অন্কসন্ধিৎস্ু পাঠক এই কয়েকটি ভাগ 

হইতেই সেকালের বাঙালী-জীবনের প্রায় সকল দিক সম্বদ্ধেই এবং সেকালের বাঙালীর 

প্রায় সকল কার্যকলাপ সম্বন্ধেই সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন । এখানে এই 

সঙ্কলনে কি পায়! যাইবে শুপু তাহার একটু আভাস দিয়া আমার ভূমিকা শেষ করিব। 

এই পুস্তকের প্রথম অংশ শিক্ষাবিষয়ক | পাশ্চাতা ধরণে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, পাগ্াপুস্তক 

রচন| ও প্রকাশ প্রভৃতি দ্বার। লোকের মধো শিক্ষার বিস্তার উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের 

একটা বড় কাক্গ । এই শিক্ষার ভিতর দিয়াই এ-দেশের প্রথাগত জীবনে সর্বপ্রথম ইউরোপীয় 

প্রভাবের বিস্তার হয় এবং তাহার ফলে ধশ্ম ও সামাজিক আচার-ব্যবহার সংস্কার করিবার 

ইচ্ছা দেখ! দেয়, নৃতন বাংলা সাহিত্যেরও সষ্টি হয়। (য-সকল প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় ও 

প্রভাবে ইউরোপীয় সাহিতা-দর্শন-বিজ্ঞানের সহিত বাঙালীর পরিচম্ন হয়, হিন্দু-কলেজ, 

কলিকাতা-স্কুল-সোসাইটি ও স্কুল-বুক-সোসাইটি উহাদের মধ্যে প্রধান । এই নঙ্কলনে এই 
তিনটির সম্বন্ধেই অনেক জ্ঞাতবা তথ্য পাওয়া যাইবে । এই যুগেই আবার দ্্রীশিক্ষার 
জন্য আন্দোলনও আরম্ত হয় । তথন স্ত্রীশিক্ষা কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, ও বালিকাদের 
শিক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা ছিঙ্স, ৭-১২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সংবাদগ্তলিতে তাহার বিবরণ আছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের শিক্ষাবিস্তার-প্রয়াস শুধু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই 

আবদ্ধ থাকে নাই। প্রীষ্থবয়স্কেরা এবং ধাহারা স্কুল-কলেজের শিক্ষা সমাপন করিয়াছেন, 
৮৮/০ 



॥%০ ভূমিকা 

তাহার! যাহাতে পরজীবনেও জ।নচ%। করিতে পারেন তাহার জন্ত একটি ক্লাব বা সোসাইটি 

স্থাপিত হইম্াছিল। উহার * ম গৌড়ীয় সমাজ” । এই সমাঞ্জর কাধ্যকলাপের সংব।দ 

১২-১৬ পৃষ্ঠায় পাঁওয়া যাইবে | 

ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার যেমন উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাপ্রচার চেষ্টার একটি দিক, 

তেমনই হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার ও মুসলমানদের জন্য আরবী-ফারসী শিঙ্ষ।র ব্যবস্থা 

উহার আর একটি দিক। এই দুইটি দিকেই সরকারের স্বার্থ সমান ছিল। একদিকে 

তাহাদের ইংরেজী-শিক্ষিত কম্মচারীর ও কেরানীর আবশ্যক ছিল, আর একদিকে হিন্দু ও 

মুসলমান উত্তরাধিকার ও এন্যান্য আইন বঝ্ঠাখযাা করিবার জন্তা তীহাদের পণ্ডিত ও 

মৌলবীর প্রয়োজন ছিল। পেজন্য সরকার হইতে যেমন ইংরেজী শিক্ষার আন্তকুলা কর। 

হইত, তেমনই আবার সংস্কৃত 9 ফারসী শিক্ষারও ব্যবস্থ। কর! হইয়াছিল । প্রধানতঃ এই 

উদ্দেশ্যেই কলিক।তায় সংস্কৃত কলেজ ও মাত্রা স্থাপিত হয়। এই ছুইটি প্রতিষ্ঠানেরই 

বিবরণ “সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হইয়াছিল ও এই সঙ্কলনে উদ্ধত হইয়াছে । সংস্কৃত 

শিক্ষার জন্য সংস্কৃত কলেজ ছাঙ। প্রাচীন ধরণের বহু চতৃষ্পাগীও এদেশে ছিল। এই 

সকল চতুষ্পাঠীর বিবরণ ও এই সঙ্কলনে উদ্ধৃত করিয়াছি । এই বিবরণগুলির ও সেকালের 
পণ্ডিতদের কথ। (৩২-৪০ পু.) একসঙ্গে পড়িলে উনবিংশ শতঙ।বীর প্রথম ভাগে এদেশে 
সংস্কৃত চচ্চ। কিরূপ হইত তাহার কতকট। আভাস পাওয়া যাইবে । 

শিক্ষাবিষয়ক যে-সকল সংবাদ এই সঙ্কলনে উদ্ধত হইল তাহা হইতে আর 

একটি বিষয়ও পরিষফ্ষার বোখা। যায় । তাহা এই,_এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য 

গোড়ার দিকে ঈষ্ট-ইপ্ডিয়-কোম্পানী বা সরকার বিশেষ চেষ্টা বা অর্থব্যয় করেন নাই । 

জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন প্রধানতঃ এদেশীয় কয়েকজন গণ্যমান্য 

লোক, বে-সরকারী সাহেব ও বিদেশী মিশনরী। হিন্দু-কলেজের পরিকল্পন। ও 

প্রতিষ্ঠা প্রথমতঃ এদেশের লোকদের দ্বারাই হইয়াছিল। স্ত্রীশিক্ষার জন্যও এই দেশের 

একজন ভূম্বামীই__রাঁজা বৈদ্যনাথ ধায়--বিশ হাজার টাকা দান করেন (পু.৯)। সরকার 
এই সকল ব্যাপারে উতসাহদান ভিন্ন বিশেষ সাহায্য করেন নাই । 

১৮৩০, এপ্রিল, পধ্যন্ত সমাচার দর্পণে' সাহিত্য, ভাষা ও নৃতন পুস্তক সম্বন্ধে যে- 

সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল এই পুস্তকের দ্বিতীয় বিভাগে তাহা সন্গিবেশিত হইয়াছে । 

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবার পক্ষে এসকল তথ্য অতি প্রয়োজনীয় । বাংলা 

ভাষার রীতি কিরূগ হওয়া উচিত, তাহাতে বিদেশী শব্ধ থাকা উচিত কি না, সংস্কৃত 

শব্ই বা কতদূর চালান যাইতে পারে, সে-সম্বন্ধে সে-যুগেই আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। 
৪৩, ৪৪, ৪৭১ ৫০ পৃষ্ঠায় উদ্ধত অংশগুলিতে বাংলা গদ্যের ধারা, বাংল৷ ভাষায় বিদেশী 

শবের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচন|। আছে । এই ত গেল ভাষার কথা। ইহা 

ছাড়া বাংল সাহিত্য সম্বন্ধেও বহু সংবাদ “সমাচার দর্পণে পাওয়া যায়। ৪৪-৪৭ পৃষ্ঠায় 



ভূমিক। ॥৬/০ 

মুদ্রিত বাংলা সাহিত্য সন্বদ্ধে আলোচনা ও ৫১-৭৫ পুষ্টায় মুদ্রিত নৃতন পুশ্ুকের বিবরণ, 

এই ছুইটি মিলাইয়া পড়িলে সে-যুগের বাংলা সাহিত্য ও পুস্তক সম্দ্ধে বহু নৃতন তথ্য 

পাওয়া যাইবে । প্রথম যুগের মুদ্রিত বাংল। পুস্তক সম্বন্ধে এতদিন পধ্যন্ত পাদরি লঙের 
তাশিকাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। “সমাচার দপণে" এমন অনেক পুস্তকের 

উল্লেখ আছে যাহার নাম লঙের তালিকায় পাওয়। যাইবে না । “সমাচার দর্পণে মাঝে মাঝে 

পূর্ব্ব বৎসরে প্রকাশিত পুস্তকের তালিক। মুদ্রিত হইত । বাংলা পাহিত্যের ইতিহাস- 
লেখকের নিকট এ-সকল তালিকার মূল্য খুব বেশী। ১৮২৫, ১৮২৬ ও ১৮৩০ সনে 

যে-তিনটি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ৬০-৬১, ৬৩-৬৫ ও ৭৩-৭৫ পৃষ্ঠায় 

উদ্ধত হ্ইয়াছে। এই সকল তালিকায় এবং সংবাদে রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, 

গনাকিশোর ভট্টাচাধ্য, প্রাণকুষ্ণ বিশ্বাস, নীলরত্ব হালদার প্রভৃতি লিখিত অনেকগুলি 

বইয়ের নাম পাঁওয়। যায়। 
৪৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধত অংশে বাঙালী কত্তক লিখিত প্রথম ইংরেজী কাব্যের সংবাদ 

দেওয়া হইয়াছে, এবং সম্পাদক এই প্রসঙ্গে এদেশে ইংরেজী ভাষার প্রসার সম্বন্ধে 

আলোচন। করিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে পূর্ব যুগের তুলনায় ১৮২০ 

হইতে ১৮৩০ সনে এদেশে ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের অনেক বেশী বিস্তার হইয়াছিল । 
সাহিত্য-বিভাগের শেষে সে-যুগের সাময়িক পন্র সম্বন্ধে সমাচার দর্পণে যে-সকল সংবাদ 

প্রকাশিত হইয়াছিল তাহ] উদ্ধত হইয়াছে । তাহ। হইতে বাংলা, উদ্দ, ফারপী, হিন্দী ও 
ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত অনেকগুলি সংবাদপত্রের নাম পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে 
“সম্বাদ কৌমুদী, “সমাচার চক্তরিকা» সম্বাদ তিমিরনাশক' প্রভৃতি বিখ্যাত বাংল! পত্রিকার, 

প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র “উদন্ত খা্তপ্ডের, এবং কয়েক জন হিন্দুযুবক কর্তৃক প্রকাশিত ও 

ডিরোজিও কতক সম্পাদিত ইংরেজী কাগজ 'পাথিননে”র নাম মাছে। এই সমাচারপত্র গুলির 
সঠিক প্রকাশকাল পূর্বে আমাদের জান। ছিল ন।। 

এই পুস্তকের তৃতীয় বিভাগের নাম দেওয়! হইয়াছে “সমাজ? । কিন্তু উহাতে কেবল 

সামাজিক আচার-ব্যবহার ভিন্ন অন্যান্ত বহু বিষয়েরও সংব।দ পাওয়া যাইবে । আমি 

এসব তথ্যকে মোটামুটি এই ছয়টি ভাগে বিন্বান্ত করিয়াছি-_-টনতিক অবস্থা, 
আমোদ-প্রমোদ, জনহিতকর অনুষ্ঠান, অর্থ নৈতিক অবস্থা, আইন-কানুন, এবং সন্থ্ান্ত ব্যক্তি। 

ইহার প্রত্যেকটির সম্বদ্ধেই কিছু বলা গ্রয়োজন। “নৈতিক অবস্থা” এই শিরোনামা 
দিয়া আমি যে-সংবাদগ্তলি একত্র করিয়াছি উহাতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দ্রিকে 

বাঙালী-জীবনের ধার কি ভাবে চলিতেছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে । যেমন 

শিক্ষায় তেমনই সমাজেও সেই যুগ নৃতনত্তের যুগ । ইংরেজী শিক্ষা ও আচার-ব্যবহারের 

প্রভাবে তখন বাঙালীর আচার-ব্যবহারেরও একটু পরিবর্তন হইতে আরম্ত করিয়াছে । 
কাহারও এই পরিবর্তন ভাল লাগিত, কাহারও আবার তাহা ভাল লাগিত ন|। 



ধাহাদের ভাল লাগিত ন। তাহার! নববাবুদের চলাফেরা লইয়! পরিহান করিতেন, 

আবার নবাপন্থীরাও পুরাতন-পন্থীদের উপর ঝাল ঝাড়িতে ছাড়িতেন না। এইবপ 

কয়েকটি সামাজিক বাঙ্গ বারঙ্গ চিত্র এই খণ্ডে সগ্গিবেশিত হইয়াছে । নূতন বাবুদের 

কথা-বলার ভঙ্গী, বাঙালী ছেলেদের ইংরেজী পোষাক পরা, ইংরেজী প্রথায় নাম 

লেখা, এব্ধপ কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে ব্যঙ্গরচন। কয়েকটি বিশেষ কৌতুকপ্রদ। ইহা 
ছাঁড়| অন্যান্য আচার ব্যবহার সম্থন্ধেও অনেক সংবাদ এই অংশে পাওয়া যাইবে । 

ইহার পরে সে-যুগের আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধে বু সংবাদ বিন্যস্ত কর! হইয়াছে। 
তখনও বাঙালীর আমোদ-প্রমোদ সেকালের ধরণেরই ছিল,যেমন নাচ, সং, যাত্রা, 

কবির লড়াই, কুস্তী ইত্যাদি । এই প্রত্যেকটি বিষয়েই কিছু-নাকিছু তথা এই খণ্ডে 
পাওয়া যাইবে । ৯২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে 
আমাদের দেশে ছূর্গাপৃঙ্জায় যে সমারোহ হয়, উহা খুব বেশীদিনের বাপার নয়, 

মহারাজা কুষ্ণচন্দ্রই প্রথমে এইরূপ সমারোহ করেন। কাহাকেও খুব ধনী বলিয়া! 

জানিলে নবাবেরা টাকা লইয়া যাইবেন এই ভয়ে মুসলমান আমলে এদেশের জমিদারের 

ধুমধাম করিয়া নিক্ষেদের এশ্বর্যধা দেখাইতে সাহস পাইতেন না। পরে ত্রিটিশ- 
আমলে লোকে আশ্বস্ত হইয়া ধনসম্পত্তি দেখাইতে আর ভীত হইল না। এই অংশ 

হইতে আর একটি খুব নৃতন ধবণের সংবাদও আমরা জানিতে পারি। গত কয়েক 
ব্সরের মধ্যে আমাদের দেশে বাশিকাদের মধ্োও শরীর-চর্চা প্রবন্তিত হইয়াছে 
দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন । ইহা নূতন জিনিষ নয়। এক শত বৎপর 

আগেও এদেশে বালিকাদের ব্যায়াম প্রচলিত ছিল। ১০২ পৃষ্ঠায় বালিকাদের কুস্তা 

সম্বন্ধে একটি সংবাদ দেওয়! হইয়াছে । 

“সমাচার দর্পণে” যে-কয়েকট দান এ জনহিতকর প্রতি্ান-স্থাপনের সংবাদ প্রকাশিত 

হইয়াছিল, তাহা পরবত্তী কয়েকটি পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে । তখনই যে আমাদের 

দেশে বন্থা বা অন্যান্য ছুর্দৈব্গ্রস্ত লোকদের সাহাযোর জন্য চাঁদা করিয়া টাকা 

তোল আরম্ত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ ১০৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে । 
'অথনৈতিক অবস্থ এই শিরোনামা দিয়া যে-সকল সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছে 

তাহার মধ্যে এদেশে ব্াঙ্ক-প্রতিষ্ট, কোম্পানীর কাগজ, এদেশের বাণিজ্য, বাজার- 

দর, বীমা! কোম্পানী স্থাপন, ইংরেছের অধীনে এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, এরূপ 

বহু বিষয় সম্বদ্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য 'আছে। এই অংশের ১১০ ও ১১৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত 

ছুইটি বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; উহাদের প্রথমটি একজন চরকা-কাটনির দরখাস্ত। 

বিলাতি স্ৃতার আম্দানি হওয়ায় এদেশের সাধারণ লোকের অবস্থার শোচনীয় অধোগতি 

হইয়াছিল, তাহা এই দরখান্তে শাস্তিপুরের “কোন ছুঃখিনী স্থৃতা কাটনি” অতি করুণ 

ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন । দ্বিতীয় বিবরণটি এদেশে ইংরেজদের বসবাস (০0101128010) 
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ও কৃষিকাধ্য করার প্রস্তাব সম্বন্বধে আলোচনা । উহা হইতে আমরা জানিতে পারি, 

দ্বারকানাথ ঠাঁকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর টাউন-হলের এক সভায় প্রস্তাব করেন 

যে ইংরেজদের এদেশে বসতি করিবার বিরুদ্ধে যে আইন আছে তাহা এদেশের 

রুষিকম্ম, শিল্প ইত্যাদির উন্নতির পক্ষে ম্হাবাধা, এই বাধা দূর করিয়া দেওয়া 
হউক । পত্রলেখক এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী । তিনি লিখিলেন যে, যন্ত্রনিশ্মিত 

স্থতাঁর আমদানি হওয়াতে এদেশের বহু দীনদরিব্র স্ত্রীলোকের অন্নীভাব হইয়াছে, 

বিলাঁতী শিল্পকম্মকারীর। বিলাতে থাকিয়াই এদেশের লোকের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে, 

তাহারা এদেশে আইলে কি রক্ষা আছে ।? 

ইহার পর সে-যুগের নৃতন আইন-কান্থনের সংবাদ দিয়া, এদেশের সম্বান্ত লোকদের 

সম্বন্ধে যেসকল সংবাদ “সমাচার দর্পণে” প্রকাশিত হয় তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

এই অংশ হইতে সে-যুগের প্রায় সকল বিখ্যাত বাঙীলী সম্বন্ধেই কোন-না-কোন 
সংবাদ পাওয়া যাইবে । যে-সকল লোকের উল্লেখ এই অংশে পাওয়া যায় তাহাদের 

মধ্যে গোপীমোহন ঠাকুর, লালাবাবু, দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, পাথুরিয়াঘাটার 

রামলোচন ঘোষ, রাজ। বৈদ্যনাথ রায়, রামছুলাল দেব, ছুর্গাচরণ পিতুড়ি প্রভৃতির নাম 

বিশেষ উল্লেখযোগা । 

ধশ্ম” বিষয়ক বিভাগে যে-সকল সংবাদ উদ্ধত হইয়াছে, তাহ। প্রধানত: ধশ্মের বাহিক 

অন্ষ্ঠান সম্বন্ধীয় ; যেমন, পৃজাপার্বণ, বিবাহ, সহমরণ, আদ্ধ, তীথস্থান, ইত্যাদি । প্রথমেই 

মাহেশের রথের বিবরণ দ্বারা এই বিভাগ আরম্ভ হইয়াছে । মাহেশে রথযাত্রার সময়ে 

এখনও ধুমধাম হর, কিন্তু সে ধুমধাম সেকালের তুলনায় কিছুই নয়। ধুমধামের সঙ্গে সঙ্গে 
মাহেশের শ্লানধাত্রায় অনেক গ্লানিকর ঘটনাও ঘটিত। মাহেশে স্নানযাত্রাতে জুয়াখেলায় 

হারিয়। একজন লোকের ক্্ী-বিক্রয়ের একটি সংবাদ ১৩৬ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে । 

পুস্তকের এই অংশে আমাদের পৃজাপার্বণ সম্বন্ধে অনেক নুতন তথ্য পাওয়া যাইবে । 
এ-দকল সংবাদের মধ্যে ১৩৯ পৃষ্ঠায় ব্রন্মাণীর পূজা এবং ১৪০ পৃষ্ঠায় গুপ্তপূজা ও 
নরবলির বিবরণ উল্লেখযোগ্য । ৪০ পৃষ্ঠায় মহারাজা গোপীমোহন কর্তিক কালীথাটে 

পূজাদান ও কালীগাকুরাণীকে চারিটি সোনার হাত ও ন্বর্ণমুণ্ড দানের সংবাদ আছে । 

এই বিভাগে এদেশের কয়েক জন সম্ত্রান্ত লোকের বিবাহ ও শ্রাদ্ধের বিবরণ আছে। 

বিবাহের মধ্যে কাসিমবাজারের কুমার হরিনাথ রায়ের বিবাহ এবং শ্রাঙ্ধের মধ্যে দেওয়ান 

রামছুলাল সরকারের শ্রাঙ্ধের বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । হরিনাথ রায় কাসিমবাজারের 

জমিদার-বংশের প্রতিষ্ঠাতা স্প্রসিদ্ধ কান্তবাবুর পৌত্র এবং রামছুলাল সরকার বিখ্যাত 
ছাতুবাবুর পিতা । যে-যুগের কথা বলিতেছি, তখন সহমরণ প্রথা রহিত করার 

জন্য আন্দোলনের পর সবেমাত্র সেই প্রথা বন্ধ হইয়াছে; কিন্তু এই আন্দোলনের জের 

মেটে নাই। এই নূতন আইনের বিরুদ্ধে কলিকাতার অনেক গণ্যমান্ত লোক সভা 
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করিয়া আপত্তি করেন ও উহা রহিত করার জন্য বিলাতে আপীল করা স্থির করেন। 

এই সভার উদ্রোক্তাগণের নাম ও কাধ্যকলাপের বিবরণ ১৪৯ ও পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় 
আছে। এই অংশেই সহমরণ-সংক্রান্ত অনেক সংধাদের মধ্যে একটি সংবাদ বিন্তস্ত কর! 

হইয়াছে ( ১৪৬ পৃঃ) যাহ। হইতে বোঝ| যায় যে এদেশের অনেক স্ত্রীলোক স্বেচ্ছায় সহ্মৃতা 
হইতেন। 

১৫৭ পৃষ্ঠা হইতে ১৬৬ পৃষ্ট। পধ্যন্ত ভারতবর্ষ ও বাংল। দেশের অনেক তীর্থ, ধর্মস্থান 

এবং মন্দির প্রভৃতির বিবরণ পাওয়া! যাইবে । ইহাদের মধ্যে ১৬২ পৃষ্ঠায় উদ্ধত জগন্নাথ 

দেবের পরিচারকদের বর্ণনায় অনেক নৃতন তথ্য আছে। 

ইহার পর যে-সকল সংবাদ দেওয়। হইয়াছে সেগুলি ভারতবধের, বিশেষ করিয়া বাংলার 
বহু ধশ্মসন্প্রদায়ের ও ধর্মমসংক্রান্ত আচার-অন্ুষ্টান-বিষয়ক । এই সকল সংবাদে ব্রাঙ্মসমাজ, 
মুসলমান সম্প্রদায়, খ্রীষ্টান সম্প্রদায়, কিছুই বাদ পড়ে নাই। এই বিভাগের শেষে মুদ্রিত 

বেরা-ভাসানোর সংবাদটি বিশেষ কৌতুহলপ্রদ । 
এই কয় বিভাগের শেষে “বিবিধ” শিরোনাম। দিয়া নানা বিষয়ের সঙ্কলন কর! হইয়াছে । 

এ-সকল সংবাদের অনেকগুলিই কলিকাতা ও মফস্বলের রাস্তাঘাট, সেতু, বাড়িঘর নিম্মাণ 

সম্বন্ধে । কলিকাতার সংবাদের মধ্যে অক্টারলোনী মন্ুমেণ্ট, নিমতলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার 

স্থান, প্রভৃতি নিশ্মণের সংবাদ এবং কলিকাতায় প্রথম গ্যাসের বাতি ও প্রথম বাম্পীয়- 

পোত আসার সংবাদ ( ১৭৯১ ১৯৩ পৃ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই অংশে যে-সকল 

সংবাদ বিন্যস্ত হইয়াছে তাহ হইতে বাংলা দেশের বহু ভৌগোলিক তথ্য জানা 

যাইবে । 

“সমাচার দর্পণে যেসকল সংবাদ পাওয়। যায় তাহা সম্পূণ করিবার উদ্দেশ্তে 

সকলের শেষে পরিশিষ্ট হিলাবে সে-যুগের আর একখানি সংবাদপত্র হইতে কিছু কিছু 

ধবাদ সঙ্কলন করিয়া দ্রেওয়া হইয়াছে । এই কাগজটির নাম “বঙ্গৃত। পরিশিষ্টে 
যে-সকল সংবাদ সন্কলন করিয়া দেওয়া হইয়াছে উহা প্রথম বৎসরের “বঙ্দূত” হইতে । 

পরিশেষে এই পুস্তক সঙ্কলন-ব্যাপারে আমি যে-সকল বন্ধুর নিকট বিশেষভাবে খণী 
তাহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। শ্রীযুত নীরদচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুত চিস্তাহরণ চক্রবর্তী ও 
শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমাকে নানাভাবে সাহায্য ও উপদেশ দান করিয়াছেন । 

শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগল পুস্তকের সুচি, এবং শ্রীধৃত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচাধ্য 'পরিশিষ্ট” সঙ্কলন 

করিয়া দিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে আমি “ভারতবর্ষ” পত্রে কয়েকটি প্রবন্ধে সমাচার দর্পণ 

হইতে কিছু কিছু তথ্য প্রকাশ করি। সেই সময় শ্রীযুত গিরীন্দ্রশেখর বস্থ রাজা 

বিনয়কৃষণ দেবের জামাতা শ্রীযূত যতীন্দ্রন্দ্র মিত্রের সাহায্যে শোভাবাজার রাজবাড়িতে 
রক্ষিত “সমাচার দর্পণ'গুলি আমার কাজের জন্য আনাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু 

“ভারতবর্ষে প্রকাশিত মংশগুলি ছাড়।, আরও অন্ততঃ চতুগপ নৃতন অংশ বর্তমান 



ভূমিকা ৮১/ ৩ 

পুস্তকে সন্গিবেশিত করা প্রয়োজন হইয়াছে; এই কারণে শোভাবাজার রাজবাড়ি হইতে 

“সমাচার দর্পণ”গুলি পুনরায় আনাইতে হইয়াছে । এবার শোভাবাজার রাজপরিবারের 

শ্রযুত শিবপ্রসাদ দেব মহাশয়ের নিকট হইতে অধ্যাপক শ্রীযুত প্রিয়রঞ্জন সেন আমার 

জন্য “সমাচার দর্পণ'গুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। এই স্থযোগে তাহাদের সকলের 

নিকটই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি । 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষণের কর্তৃপক্ষ এই পুস্তক প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়৷ আমাকে 

অন্ুগৃহীত করিয়াছেন । পরিষদের প্রধান কর্মচারী শ্রাযূত রামকম্ল সিংহ উদ্যোগী না 

হইলে পুস্তকখানি এত সত্বর প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ। প্রবাসী” পত্রের কতৃপক্ষের 

সৌজন্যে এই পুস্তকে কয়েকখানি চিত্র স্নিবিষ্ট কর। সম্ভব হইয়াছে। 









কলিকাতা স্কল বুক সোসাইটি 

( ১১ জলাই ১৮১৮1 ২৮ আনাট ১২২৫) 

প9শালার পুস্তকাদি প্রস্তুত করণ সম্প্রদায় ।_গত শনিবারে এই সম্প্রদায়ের! এব 

খানে সকলে একত্র হইলেন ও অনেক ভাগাবস্ত ইংগ্রশ্তীয় ও হিন্দু ও মুসলমান আপিয়। গত 
বংসরে এই সম্প্রদায়ের কি» কাধ্য করিলেন""" 

ত » অক্টোবর ২৮৬১০ 1 ৬ কাছিক ৬২২২৭ ) 

দলবুক ফোসয়িটা ।--১১ আকটোবর বুধবারে কলিকাতার হ্বলবুক সোসঞ্সিটার ভুতীয় 

বংসরীয় মিসিল হইয়াছে এবং এ সোসগ্িটা অতিন্ন্দররূপ চলিতেছে । এ সোসয়িগির 

অশ্চংপাতি লোকের নতন২ প্রকার পুস্তক প্রস্তত করেন ও বাজালা পাঠশালাতে বিতরণ 

করেন। তাহাতে লক্ণৌয়ের নবাব সাহেব কোম্পানির উকীল সাহেব দ্বারা স্কুলবুক 
সৌোসফ্সিটার ব্যয়ের কারণ এক হাজার টাঁকা কলিকাত। পাঠাইয়া দিয়ুছেন। শ্রীযৃত মন্তেগ্ত 

সাহেব ও শযুত তারিণীচরণ মিত্রজার কথা ক্রমে মৃত্তাঞ্য় বিদ্যালঙ্কারের পুজ শ্রযৃত 

রাঁমজয় তর্কালঙ্কার এ সোসফ্রিটার কোমিটাতে আপন পিতার ভার পাইয়াছেন এবং 

শ্ধুত বার উমানন্দ ঠাকুরও এ মোসযিটার অন্তুপাতী হইয়াছেন এবং মৌলবী করীম 

হোসেন শীযুত লেপ্তেনন্ত ব্রাইস সাহেব ও কাঁজী আবছুল হ্মীদের কথা ক্রমে প্ুনর্বার এ 

সোসফ়িটার অন্তঃপাতী হইয়াছেন । 

১৮১৭ সুনে কলিকাঁত? স্কুল বূক দোদাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেগ্ত, ইংরেজী ও দেখায় ভাথায় বিদ্যালয়ের 

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশ, ও স্বলভে বা বিনামূল্যে বিতরণ ।  ধন্মপুস্তক ছাঁপানে ভহার বিধি-বহিভ ৩ 

ছিল। এই সোসাইটির পরিচালন-ভার স্তর এঢওয়াড হাই জষ্টঃ জে. এইচ, হারিংউন, ডবলিউ, বি. 

বেলী, ডাঃ কেরী, তাঁরিণীচরণ সিব্র, রাঁধাকান্ত দেব, রামকমল লেন প্রভৃতির উপর ছিল । লোলাইটির 

দেশীয় সম্পাদক ছিলেন-_-তারিণীচরণ মিত্র । 

কলিকাতা স্কুল বুক নোপাইটির প্রথম কয়েক বৎসরের কাধ্যবিবর্ণী কলিকাতার উম্পিরিয়াল 

লাইব্রেরিতে জীছে। 



6 হওব্বাদ পত্রে লেক্ফাবেলন্ ক্কথা 

কলিকাতা স্কুল সোসাইটি 

( ১৩ মাঠ ১৮১৯ । ১ €চত্র ১৯৯৫) 

কলিকাতা স্কুল সোসাইটি ।--আমরা শ্রনিয়াছি যে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি সকল 

বাঙ্গলা পাঠাশালার উপকারার্ধে চেষ্ট। করিতেছেন এবং কলিকাত। শহরের মধ্যে যেখানে 

ঘত২ পাঠাশালা আছে তাহার তদারকাদি সকল শ্রযুত গগৌরমোহন পণ্তিত করিবেন ও 
গুরু মহাশয়ের আপনারদিগের নান ও জাতি ও শিষ্যসংখা। ও শিষ্যেরদিগের পাঠ এ 

পণ্ডিতের নিকট লিখাইবে । বোধ হয় যাদুশ তাহারদের সাধ্য তদন্ঠরূপ অভিধান ও গণিত 

এবং আর২ প্রকার পুস্তক সকল দ্বার। এ পণ্ডিত গুরু মতাঁশয়েরদিগের সাহাধ্য করিবেন। 

( ২৯ মে ১৮১ । ১৭ জ্যিদ ১২২৬) 

ক্ষুল সোসৈয়িটা 1-আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতার ক্ষুল সোসৈয়িটার শেষ সভাতে 

নিশ্চয় করা গেল যে এই সোসৈঘিটী এক জ্ঞানী যুবা লোককে কাপতান ইট আট সাহেব- 

হইতে পাঠশালার বিবরণ শিশ1 করিবার জন্যে বদ্ধমান পাঠাইয়। দিবেন কেনন। & আট 

সাহেবের পাঠাশালার ঘশ সকলে শুনিয়াছে। এই স্থিরানুসারে উইলাড সাহেব বদ্দমাণে 
গিয়াছেন আর এ স্থানে কতক বাঙ্গালি পণ্ডিত লোক তাহার নিকটে শিক্ষ। ঝরিয়। থাকেন 

এবং তাহারদের খোরাকাদির জন্তে মাস ছয় টাকা পান। আমরা শুনিতে পাইতেছি থে 

বড় জ্ঞানী পণ্ডিতের মধ্যে যদি কোন লোকের ইচ্ছা হয় তাহারাও যাইতে পারে আর পরীক্ষা 

সময়ে তাহারা ছয় টাক মাস২ পাইবেন তাহার পরে সকল পার্ডিত পোকেরদের মধ্যে যে 

বড় উত্তম জ্ঞানী হইবেক সেই দমকল লোক পাঠশালাতে উইলাঙ মাহেবের উপকার 

করিবেন ও তাহারদের যোগা বেতন পাইবেন । 

(৫ ভন, *৮১৯। ২৭৪ জো ১২২৬ ) 

দল সোসৈয়েটা |-কলিকাতা গুল সোসৈয়েটার বাছে পাঠশালার গরু ৪ 

রালকেরদিগের পরীক্ষার কারণ অনেক» ভাগ্যবন্ক ইংরাজ ও শহরস্থ ভাগ্যবন্ত বাঙ্গালী € 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজ গোগীযোহন দেবের বাটাতে ২০ জোষ্ট মঙ্গলবার একত্র হইয়াছিলেন 

পরে শ্রীমক্ত গৌরমোহন পণ্ডিত এ নকল গরু ও বালককে তাহারদিগের সন্মথে আনাহয়। 

পরীক্ষা লইলেন পরে তাহ! দেখিয়া সকল সাহেব লোক ও বাঙ্ধালি লোক মন্তষ্ট হইয়! 

সেই২ গুরু ও বালকেরদিগের পরিতোধাথে টাকা ও বহি দিতে আজ্ঞ। করিলেন এ 

পণ্তেত সাহেব লোকের আজ্ঞান্তসারে গুরুরদিগকে ঘথোপঘুক্ত টাকা ও বালকের দগকে 

বহি দ্রিলেন সৌসৈয়েটার এই রূপ সুধারা দেখিয়া এবং বালকেরদিগের জ্ঞানোদয় 

দেখিয়া সভাস্থ ভাগ্যবস্ত বাজালি নকল সোসৈয়েটার সাহাধা করিতে স্বীরূত হইলেন । 



শিক্ষা ৫ 

আর গত এনিবার স্কুল সোসৈযেটার বিবষ ছাপাইয়াছিলাম তাহার মধ্যে লিখ। গিয়াছিণ 
যে কলিকাতা স্কুল সোসৈম়েটীর ৩ পাঠশালার কতত্ব করিতে শিক্ষা করিবার জন্যে মেং 
উইলাড সাহেবকে বদ্ধমান পাঠান গিয়াছে তাহাতে সেখানকার কাপ্তান ইঁ আট সাহেবের 
পত্র দ্বারা দান! গেল যে এ সাহেব বড়জ্ঞানী ও তত্কম্মোপযুক্ত অতএব অনুমান হয় খে 

+ সাহেব যে পাঠশালার উপর কতক করিবেন তাহার স্ধারা অবশ্ত হইতে পাবে । 

( ৯ জন ১৮২১ । ২৮ টজাছ ১২২৮) 

ফল শোসইটা।-গত ২ জন শনিবারে স্গল শোসইটীর বংসরীয় বিবেচন! কারণ 

টৌনহালে অগাৎ সাধারণ ঘরে সংপ্রদায়ের] দ্বিতীয় বার বসিয়াছিলেন তাহাতে প্রধান জজ 

শ্রীঘূত ইষ্ট সাহেব ছিলেন তাহাতে রিপোর্ট জানা গেল ঘরে কলিকাতার মধ্যে বাজে স্কল 
১১১ ছুই শত এগার আছে তাহার মধ্যে চারি হাজার নয় শত বালক । ইহাতে 
শযুত বাব রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত উমানন্দ ঠাকুর ও শীযুত রামচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুত 
দুর্গাচরণ দত্ত এহাঁরা আপন২ নিকটস্থ স্কুলের তদারক করিয়াছেন ইহ জানিয়। 

সাহেব লোকের! তাহারদিগের প্রতি তুষ্ট হইমাছেন। 

এবং গ্চল শোসইটার বাঙ্গালি কোমেটার মধ শরযূত মিরজ। মহম্মদ অঙ্গরি 
নিষুক্ত হইয়াছেন | 

( ৮ মাচ ১৮১৩ । ২৬ ফান ১৩২৯) 

বিদ্যার পরীক্ষা ।-১৭ ফালগুণ গুহম্পতিবার মোং কলিকাতীয় শ্রযুত রাজ! 

গেগীমোহন দেবের বাটাতে কলিকাত। স্কলসোসৈরিটির বালকেরদিগের পরীক্ষা হইয়াছিল 

তাহাতে শযুত হের সাহেব ও শত গৌরমোহন বিছ্যালঙ্কার ছয় ক্লাস অথাৎ শ্রেণী বঙ্গ 

করিয়া অতিস্থধারান্ুসারে বালকেরদিগকে উপযুক্ত স্থানে বসাইয়াছিলেন প্রথম শ্রেণাতে 

৭৬ জন দ্বিতীয় পংক্তিতে «৫ জন তৃতীয় পংক্তিতে ৪« জন চতুথ পংল্তিতে ৩৫ জন বালক 

ইহারা ক্রমে বদবিন্তাসের ও অস্কবিদ্ভার ও শব্দাথের ও ভগোলবিগ্ভার পরীক্ষা তাবৎ 

ভাগাবন্ত বাঞ্জালী ও ইংরাজ ও বিবির সম্মুখে অতিস্ুন্বররূপে দিয়াছে এবং মে ৩০ 

জন বালক শ্ুলসোসৈয়িটির বেতনদ্বারা বিদ্যালয়ে অথাৎ হিন্দু কালেজে ইংরেজী বিদ্যাধ্যয়ন 

করে তাহার অতিউন্তম্রূপে পরীক্ষা দিল তাহার মধ্যে শ্রহরমোহন বস্থ ও শ্রীক্ষেত্রমোহন 

মুখোপাধ্যায় ও আীরূপনারায়ণ দে প্রভৃতি ইংরেজী প্লোবের অর্থাৎ ভগোলের ও 

দেশ বিভাগের এবং নানাপ্রকার ইংরেজী কবিতাদ্বারা পরীক্ষা দিলেন এই সকল পরীক্ষ। 
শ্রীযুক্ত লাফিন সাহেব স্বয়ং লইলেন এবং শ্রীযুক্ত হের সাহেবের নিজ পাঠশালার বালক 

২০ জন ইংরেজী ও বাঙ্গালী বিদ্যার পরীক্ষা হ্বন্দররূপে দিল। পরে ক্ষী- 
পাঠশাল।র কন্তারা ১৫ জন ভাল মত পরীক্ষা দিল সর্ধবস্ুদ্ধা ২৮৭ জন বালকের পরীক্ষা হইল 

ইহাতে সভাস্থ সকল ভাগ্যবস্ত বিবি ও সাহেব ও বাঙ্গালী যাহারা উপস্থিত ছিলেন তাহারা 



ও সওব্বাদ পাত্রে সেক্তাবেল্র ক্থা 

চহ অতিশয় সন্বষ্ট হইলেন । পরে শ্রীযৃত বাবু রাধাকান্ত দেব এ সোসৈয়িটির ধন্যবাদ 5 

প্রশংস| করিয়া সকল মধ্যাদাবন্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালিকে উপযুক্ত সম্ভাষা ও সম্বর্ধনাপূর্ববক 

বিদায় করিলেন। অদনন্তর শ্রীষুক্ত হের সাহেব ৭ শ্রমুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার 

বালকেরদিগকে যথোপযুক্ত পুস্তক ও শিক্ষকেরদিগকে পারিতোধিক টাকার টিকিট দিয় 

বিদাঁর করিলেন এ সকল কম্ম আঢাই প্রহর বেলার সময় আরস্ত হইয়। ছয় দণ্ড রাত্রিকাঁলে 

সমাপু হইল। | 

এই স্কুলসোসৈয়িটি স্থাণন হওয়াতে বালকেরদের যত উপকার হইয়াছে এতাবৎ 
পূর্ধে হওনের সম্তাবন। ছিল না। বিশেষতে। হিন্দুকালেজের ছান্রেরদের যেপম্যন্থ জ্ঞানবৃদ্দি 

হইয়াছে তাহ বণন। করিবার আবশ্যকতা! নাই যেহেতৃক এ ছাত্রেরদের মধ্যে গত বৎসর 

কেহ১ সংশ্রীস্ত ও বিশ্বস্ত পদপ্রাপূ হইয়াছে তাহারদের মধো এক জন এক প্রধান দপ্তরে 

তচমাকারক আর এক জন মোং নাটোরের কালেক্তরি কাছারির প্রধান কেরাণী হইয়াছে 

এবং যাহার] এখন কালেজে আছে তাহারদের মধো কতক বালক এই প্রকার কম্ম পাইবার 

উপযুক্ত হইয়াছে । এ কালেজের বাপকেরা অন্য লোকেরদের শিক্ষা দিবার নিমিত্তে 

আপনারদের মধ্যে এক পাঠশাল। করিয়াছে । বৈকালে সেখানে তাহার একত্র হইয়। অন্য২ 

বালকেরদিগকে বিনা মুলো বিদ্য। দান করে। অতএব বিদা একের দ্বার অন্যকে 

আশ্রয় করে ইত্যাদি প্রুমে বিদ্যার বুদ্ধি বতিরেকে হাস কখনও হইবে না। ধাহাঁর। 

বিদ্যাবিতরণের নিমিত্তে সাহান্য করিয়াছেন ত্বাহাঁরদের এই সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়াতে 

অধিক আনন্দ হইবেক অতএব প্রকাশ করা গেল। 

কলিকাতা হ্কপ বক পোসাভটি স্বাপিত হইবার শল্প দিন পপেউ কমিটিণ সভাগণের আনেকেউ স্পরিচীলি হ 

ধ্দ্যাঁলয়ের অভাব বিশেষভাবে বোধ করিতে পাখিলেন । এই বাপারে তাভার। যে আন্দোলন হুর করেন তাহার 

নে ১৮১৮ লনের ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাভাঁর টাউন হলে ভারিংউন সাহেবের নেড়ে একটি সভার মধিবেশন 

»য়। এই পভায় কলিকাত] স্তুল দোসাভটি নামে স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্টান গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই 
'সামাউটির উ্দেগ্ত- দেশবাসীর জ্ঞানবিস্তারে সহায়ত করিবার জন্য কলিকাতায় ঘে-স্ব বিদ্যালয় গাছে 

তাহাদের সাহানা ও উন্নতিবিধান) এবং প্রয়োজন-মত নুতন বিদ্যালয় স্বাপণ ও পরিচাণশ | 

ইহ ছাড়া, কপিকাতা শ্ুল পোসাইটি-পরিচালিত বিদ্যালয়-নমূহের কৃতী ছাত্রদের, শধায়নের হধিধার 

গন্ উচ্চতর বিদ্যালয় স্থাপনেরও প্রস্তাব হয়, কারণ এড শ্রেণথর বিদ্যালয় হইতে একদল লোগ্য শিশ্গক 

অনুবাদক গড়িয়া তুলিতে পারিলে তাহাদের দ্বারা প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির সংগ্কার স্ব ভইবে। (/19/)11 
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রাজ] রাধাকান্ত দেবের লাহতব্রেরিতে গাঁমি কলিকাতা স্ুুঁল “নাপাঁইটির পঞ্চম বাঁধিক রিপোঁট (১৮৯৬- 

২৮ সনের কাধ্যবিব্রণী ) দেখিয়াছি । তাহাতে প্রকাশ, রাধাকান্ত দেব উচ্ভার দেশীয় 'সক্রেটারি, এবং 

ডেবিড হেয়ার সদশ্ত ও ইউরোপায়ান্ সেক্রেটারি ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটিকে যীহাঁরা চাদ দ্বারা 

সাহাধ্য করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে এই কয়জন্র নাম উল্লেখযোগ্য £দ্বারকানাথ ঠাকুর ৬০২, 

ডেবিউ হেয়ার ৫০৯২, হরিমোহন ঠাকুর ১০০২, রাধামীধব বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০২ টাকা । 
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কলিকাত] স্কুল নোনাইটির কর্তৃ্াধানে ঘে মকল বিদ।লয় ছিল তথাধো আারপুলি পাঠশালা? একটি। এই 

গঠখালার মা্পূর্ণ তন্বাবধানভার গোপাইটি ডেবিড চেয়াবের হস্তে দিয়াছিলেন। এই আরপুনি পাঃশালাতেই 

পাঁদপরি কৃুধঠমাহন বন্দে।ৰ হাতে খড়ি ভয়! কিছদিন পারে এই পাঠশালার নঙ্গে একট উত্রজী-বিভাগ ও 

গোলা ভয়। 

স্্ীশিক্ষা 

( ৩ এপ্রিল ১৮২২1 ২৭ ঠচৈর ১১১৮) 

স্বীশিক্ষ।॥-এতদ্দেশীঘ ক্ীগণের বিদ্যাবিধাধক এক গ্রন্থ পর্ব প্রমাণ মহকারে 
(কাম কলিকাতায় ছাপ। হইয়াছে তাহার কিঞ্িৎ দেওয়। যাইতেছে । 

এতদ্দেশীয় শ্ীগণেরা। ইদানী বিদ্যাভাস করেন না কিন্ত বিদ্যাভাম 
করণে দোষ লেশও নাই । বদাপি শান্ধীয় ও ব্যাবহারিক দোষ থাকিত তবে 

পর্বাতন সাপবী জ্ীগণের। বিদ্যাশিক্ষাতে অব পরাক্মথ হইতেন । তথাচ যাজ্ঞবন্াপ হী 
শৈরেয়ী অন্ক্গরা তদীপদী রুপ্সিণী চি্রলেখ। লালাবতী করণ্ণাটরাজশ্্রী লক্ষণ সেনের শমী 

৪ এন|। ইতাদি পন্নতন খ্বী সকল অশেষ শাক্ষাধারন করিয়। তন্ত২ শাঙ্ধ্ের পারদর্শিবূপে 

বিখ্যাত ছিলেন এবং ইদানীন্তন মহারাণা ভবানী হটা বিদ্যালগ্গার গামাস্থন্দী ব্রাঙ্গটা 

এহার| “লগাপড়া ও নানা শা ও দর্শন বিদ্যাতে অতিতৎপর| হইয়া অতিন্গখ্যাতি 

গ্রাপ। হইয়াছেন । বিদ্যাশিক্ষাতে তাহারদিগের কোন অংশে মানরুটি কিবা অপযশ হয় 

শা বরং যুশোনুদ্ি হইয়াছে | 

এবং বুহদারণ্াকোপনিযদে ম্পঞছঈ পিখিয়াছেন অনেকের বোধের আশগমা দে ব্র্াজ্ঞ।ন 

ভাঁভ। ধাজ্ঞবক্থ্য আপন শ্রী টৈত্রেণীকে উপদেশ করিরাছিলেন তন্দার। মৈরেনী চিতাথ। 

হইয়াছেন তাহাতে ঠাভার কী গদ্যাপি আছে এবং বঙ্গার পুন অন্তি তাহার স্ত্রী অন্টগ্য। 
সশেষ শা পাঠ করিয়া বিদ্যাবতী হইর। অগ্তকে শার্ষোপদেশ করিয়াছেন এবং 

ছ্পদরাদকন্য। পাঞ্চব পত্বীর পািত্য লিপিবাহল্য । এবং কর্সিণী পত্র লিখিঘা স্থদাম 

বাঙ্গণ দ্বার। শ্রী নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন ঞমছ্ভাবগ ত গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয়াছেন । এবং 

চিত্রলেখার শাপ্বপ্টি ৪ শিল্পবিদ্যা এ শ্রমদ্চাগবতে উযাহরণ প্রকরণে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। 

এবং উদয়নাচাধোর কন্য। লীলাবতী এমত পণ্ডিত! ছিলেন €য তাহার ম্বামির সহিত 

শহ্করাচারধ্য যৎকালে বিচার করিলেন তখন এ লীলাবতী উভয়ের মণ্যস্থা ছিলেন এবং 

তাহার রচিত অনেক২ গ্রন্থ প্রচলিত আছে। এবং সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রস্থকত্তা 

ভাঙ্করাচাধ্যের কন্যা দ্বিতীয় লীলাবতী অঙ্কশান্নে তাহার তুলা ছিল না । এবং কর্ণাট দেশের 

রাজরাণী এমত পঞ্চিত। ছিলেন দে কালিদাস প্রশ্নতির কবিত| তুচ্ছ করিয়াছেন। এবং 

লক্মণ সেনের শ্রী ঘে১ কবিত! করিয়াছেন পণ্ডিতের! মে সকল প্রসঙ্গ করিয়। জ্ঞানীর 

নিকট প্রতিপন্ন হইতেছেন। এবং পদ্পপুরাণান্তর্গত ক্রিাযোগসারে লিখিত আছে যে 



স্ওন্বাদ পত্রে সেক্কাতেনব্ কথা 

ভালধবজপুরীনে বিক্লন নাঘক রাজার পুশ মাধব ঘন সথলোচনাকে বিবাহ করিতে দীবান্থী 

নগরে গির। স্থালাচনাকে পনর নিখিফাছিলেন তখন এ স্থলোচনা পত্র পাঠ করিয়। সছুপ্তর 

লিখিয়াছিলেন। এবং বীরপিংহ রাজার কন্য। বিদা। ব্যাকরণাদি নানাশাবাধ্যয়ন 

করিয়াছিলেন € রাজসাহীর রাজ। মহারাঁজ রান্কান্ত রায়ের শ্রী মহারাণী ভবানী 

বিদা।ঠযাস দ্বারা চিরকাশ রাজশাসন করিয়াছেন কাশীতে তাহার অন্নপূর্ণা খাতি শাছে 

এদ্য।পি প্রাতঃকালে উঠিঘ। লোকেরা ভাহার নামন্মরণ করে| এবং রাটীর ব্রাঙ্গণ কন্ত। 
টা বিদ[ালগ্ষার নামে খাত। হইর়। বুদাবস্থান্তে কাশীতে মব্যাপন। করিয়াছেন এবৎ “সখানে 

তাছার মঠ নিমন্থণ হইত । এবং কোটালী পাড়াগামে শ্যানান্ুন্দরী মাষে এক বাণী 

ণাদি গ্যারপন্যন্থ অপাদন করিয়াছেন । 

(১৩ এপ্রিল ১৮১২ । ২ বৈশাখ ১২২৯) 

পীশিগার নেন পা শিক্ষাবিপায়ক বিষধের অবশিষ্ট মেছিল তাহ প্রকাখ কর 

মইতেছে | 

ই্দানীন্তন বিদাবতী অনেক স্থানে অশেক গী আছেন এই কলিকাতা মহানগরের 

নধো ভাগাবান লোকেরদিগের অনেক শ্বী প্রায় লেখাপড। জানেন । এবং বীরনগরের 
শরণসিদ্ধান্ত উট্টাচাধোর দুই কন্। বান্ত। বিদা। শিক্পা করিয়। পরে মুগ্গবোপ ব্যাকরণ পাঠ 

+রিয়| পাৎপন্ন। হউগ্াছিলেন ইহ। অনেকে জ্ঞাত শাছেন। এবং মালতী মাধব নাটক গন্থে 
গতিগ্ম্পষ্ট লিখিত আছে যে মালতী চতুস্পাটাতে নান। শান্ধ অধ্যয়ন করিয়। বিদ্যাবতা 

»ইয়াছিলেন । এবং কণাট দ্রবিড় মহারাঞ্ তৈল ইতাদি দশে অনেক বিদ্যাবতী শগ্ভাশি 

আছেন কেহব। ছয়ং রা্গকাধ্য করিতেছেন এবং সংগ্কত বাক্য অনেকে কহেন এমত অনেক 

পী কাশীতে আছেন । এবং অহলা। বাই নামে এক জন পুণ্যবতী ছিলেন তাহার কী্চি 
কাশীতে ও গয়াতে অদ্যাপি দীপিম্তী আছে ভিনি ভাব রাজকাধ্য স্বর করিতেন ও 

মংঞকত বাকা অনর্গল কহিতেন এখনও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে ইত্ঘপ্তীয় ত্বীগণের আন্গকলো 
কন্ঠারদিগের পাঠাগে যে পাঠশাল। হইয়াছে তাহাতে যে বালিকারা শিক্ষ। করিতেছে 

তাহার মধ্যে কেহ এক বৎসরে কেহ দেড় বৃৎ্সরে লিখাপড়। শিখিয়াছে তাহার যে 

ভাষা পুস্তক কখন দেখে নাই ভাহ। অনায়াসে পাঠ করিতে পারে । ইহাতে বোধ হয় যে 

শী লোক ধদ্দি বিদ্যাভাস করে তবে অতিশীঘ্ব জ্ঞানাপন্না হইতে পারে । অতএব 

যেমত গৃহ কম্মাদি শিক্ষা করান সেমত বালক কালে বিদ্যা শিক্ষা করান উচিত। 

যেহেতুক ক্সী লোকেরা অবীবা হইলেও বার্তাবিদ্যাদ্ধার আপন ধন রক্ষা করিয়া! কালযাপন 
করিতে পারে অন্যের অধীন হইতে হয় না এবং অন্তে প্রতারণ। করিতে পারে না। 

আরও আপন মনোভিলষিত স্বামির নিকটে লিখিতে পারে । শ্বীলোকের পূর্বাপর সিদ্ধ 

বহার কম্্ম যে আছে তাহা তাহারদিগের অবশ্ঠ কর্তব্যা সে এই €ষে বাল্য 



শিক্ষা ৯ 
কালে পিতা মাতার বর্ীভতা হইম়। আজ্ঞান্লারে চলিবে । যৌবনাবস্থাতে স্বামির 
বশীভতা থাকিয়া তাহার সেবা! ও শ্বশুরাদির সেবা ও গ্রহের রক্ষণাবেক্ষণাদি করিবে। 
বৃদ্ধাবস্থাতে পুল্রের বশীভত। থাকিয়া পশ্মকম্মানষ্ঠানারদি করিবেক। অতএব প্ীলোক 

কখন স্বতশ্ব থাকিতে ঘোগ্য নহে । পিতা রক্ষতি কৌমারে ইত্যাদি | 

অনেক শাশ্বে লিখিত আছে। ক্সীলোকের অকর্তব্য এই২ ছুষ্ট বুদ্ধিতে 
অন্যপুরুধাবলোকন ও সহবান ও যাত্রোৎসবে গমন ও একাকিনী গমন ও ব্যভিচারিণার 

ংসর্গ। এসকল কম্ম খ্বীলোকের ধন্ম নাশের কারণ হয়। ঘে শ্রী গৃহকম্ৰে নিপুণ! ও 
পতিপ্রিয়া ও প্রিল্নভাষিণী ও অপ্রগল্ভ। ও লঙ্িতা ও পতিপরায়ণ। ও ধশ্মশীলা সে প্পী 
ইহকালে ও পরকালে অপার স্থখভাগিনী হয়৷ 

বইথানির নাম স্্রাশিঙ্গীবিধায়ক : লেখক কলিকাতা কুন পোনাইটির পণ্ডিত গোরমৌহন বিদ্ালঙ্বা(র। 

কলিকাঁতী স্কুল বুক নোনাইটি কর্তৃক ১৮২৩ ননে প্রকাশিত ্ গংক্রণের একপও পুন্তক মামার হঞ্চগভ 

হতয়াছে। আাখ্যাপরে শরগ্তকারের নান নাই। পুস্তকণানি ছই ভাগে বিগ । প্রথম ভাগ ছুই দীলোকে। 
কখোপকথন : ছিতীয় ভাঁগ শ্গীলৌকের বিদ্যা9যাসের প্রমাণ । 

(৮ মাচ ১৮২৩ । ২৬ ফান্কন ১০২২) 

বালিকাপাঠশাল। ॥--কলিকাতা জরনেলে ২৮ ফেব্ুমারি তারিখে পাদরি শ্রীঘৃত 

করি সাহেব এক পত্র ছাপাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে এই বিবরণ আঁছে যে 

মিস কুকের শাসনের মধ্যে পনেরটা বালিকাপাঠশালা ছিল তাহাতে এগার পাঠশাল! 

প্রস্তুত হইয়াছে । প্রথমত: কতক দিন পধ্যন্ত বালিকারা কখ লিখে তাহাতে প্রস্ততা 
হইলে পর বাঙ্গালি ইতিহাসের ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করে তাহাতে নৈপুণ্য জন্মিলে পর শিল্প 

বিদ্যা শিক্ষ। করে এই কম্মে নত লাভ হয় তাহা তাহারদিগকে পারিতোধিকের মত দেওয়া 

বায় সেই লাভ দেখিয়। শিল্প কর্ম করিতে অনেকের লোভ জন্ষিয়াছে তাহাতে ছয় 

পাঠশালাতে প্রায় এক হাঞ্জারখান গামহু। কিনারা সিলাই হইয়াছে এবং কোন২ 

পাঠশালাতে মোজা! প্রস্তুত করিতে আরন্ত করিয়াছে এখন পোনর পাঠশালাতে তিন শত 

বালিক। শিক্ষা পাইতেছে । পারি শ্রীপূত করি সাহেব এখন বাসনা করেন যে অন্য 

লোকহইতে কিঞ্চিৎ সাহাধা পাইয়। শহরের মধ্যে এমত এক বিদ্যালয় প্রস্তুত করেন খে 

তাহাতে অন্ত২ পাঠশালাতে শিক্ষিত বালিকার! এ পাঠশালাতে আসিগা! মিস কুকহুইতে 

আর১ শির বিদ্যা শিক্ষা পায় অতএব সকল পাঠশালা গিয়। শিক্ষ। করাণেতে মিণ ককের 

পিক পরিআম ও কম্মের অন্নতা যে হইত তাহা ইহাতে হইবে না। 

(৭ জানুয়ারি ১৮৯৬ । ২৫ পোৌম্ ১২৩২ ) 

্লীঘত বৈদ্যনাথ রায় ॥_-গত সপ্টাহে আমরা প্রকাশ করিয়াছি ঘে শ্রীিত রাজ। 

টদ্যনাথ রায় বাহাদুর বালিকারদের বিদ্যাভ্যাসাথে বিংশতি সহ মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন 

র্ 



৯০ ওম্বাপ পাতে সেক্কাতেলন্ব ক্র থা 

এতদ্থিনয়ে তাবৎ ইংরাজী সমাচার পত্রে তাহার যেরূপ মহিমাপ্রকাশ হইয়াছে তাহ! পা 

করিয়। কাহার আহ্লাদ ন। জন্মে । ইপ্ডিয। গেজেটনামক ইতরাঁজী সমাচারপত্রেতে লিখিয়াছেন 

যেবাইর নাচ কিন্বা রোশনাই করিয়া অনেক টাক বার করিলে তাহার স্মরণ শীঘ্্ লোপ 

হয় এবং তাহাতে লোকোপকার৪ নাই কিন্তু এইরূপ দানেতে প্রক্ুত ফল দেখা যায় 

যেহেতুক যাহারা এতদ্ধপে আপনারদের অথ ব্যয় করেন তাহারদের নাম ও প্রশংসা 

কালেতে লুপ্ত ন। হইয়। বরং পদ্ধি হয়। এ গেজেটে আরও লিখিয়াছেন ঘে রাজা 

বৈদ্যনাথের এই দান আদর্শদ্বরূপ হইবেক যেহেতুক এই দৃষ্টান্তে কলিকাতাস্থ ন্য২ 

৬(গ্যবান মহাশয়েব। ইক্ধদ কম্মের কারণ অবশ্য অথদান করিতে ইচ্ছুক হইবেন । 

বাছা বধ্যনাথ প্ীয় উপুনেডিয়া হইতে পুরীর সিং দরজা পথ্যন্ত বিঠত কটক পোঁডের শিল্মাতা, ব্যাঙ্ 

»প বঙ্গের প্রথম বাডালী ছিরেব, কলিকাঠা পোশ্তানিবানী ধনকুবের মহারাগা চুথময় রায় বাহাছুরের 

ডুতীয় পুত্র। স্থময় রায়ের পাচ পুরর-রামচগা, ণধ্চশা, -বদানাথ, শিবচন্্র ও নুপিংহচন্দ্র । জোঠ রাম্চন্দের 

দশে দানেশানীরায়ণ রাতয়র জন্য তাহারই নামে রাজা দীশেন্ত্ গ্ীট | টিংপুর রোডে ভাহার বাটা জোডামকো। 

গাজবাঁটা বলিয়া পরিচি5। ঠখময়ের পাচ পুত্র নানা নদনুঠান ও দানশীলহার চগ্য কাঠিমাঁণ ও পাছ। 

বাহাদুর উপাধিতে ভমিত ভঠলেও বাঁচা বদানাথত5 মদধিক ভনপ্রিষ ৪ লর্দপ্রতিষ্ঠ ছিলেন । লোকে বলি 

তাহার মময়ে কলিকাতায় দাতাদের মধ্যে তিপিই মশ্রণা ছিলেন । ভাহারই উদ্যোগে কাশাপুর গান্ ফাউিঙি 

ঘট এবং ভথা হইতে দমদনা পথাগ্য সে পাস্তা গাছে তাহা তাহার পিহামঙার প্রাত্ত ১০১০০৪০, টাকায় নিশি 

হইয়াছিল । ঠিি হিন্দুকপেগ চণ্ডে ৫৮.০০০ টাকা এব মিন উইননন প্রতিষ্ঠিত বাঁতালা স্রাশিগণ ফা ৯০,০৪০২ 

টাকা দান করিয়াছিলেন । তাহার দানশালঠা ও জনহিভকর আণুষ্ঠানের জন্য লচ আমহাঞ তাহাকে রাজা 

বাহাদুর উপাধি, একটি ম্বর্পদক ও একখাশি তরবারি প্রদান করেন। তিনি বিলীতের লগ্ন জুলজিক্ণাল 

মোমাইটিতে ৬,০০৭ টাকা দান কণীয় উত্ত মগিঠিণ মহাপতি পঙঢ লান্সডাউন্ একখানি মানপত্র লিগিয়। 

ঠাহাঁকে ও তাহার জোষ্ঠপুত্রকে খিশিষ্ট মদন্ত পির্বাচিত করেন। তিনি কলিকাতায় চিড়িয়াখানা 'প্রতিষ্টিত করিয়া 

বিনাবায়ে ভাহাতে সাধারণের প্রপেশীধিকার দ্যীছিলেন। তাহার কাশীপুরের বাগান মমধিক 

গরগিদ্ধ ছিল এবং থোডদে'ড়, রামলাল প্রতি গনুষ্ঠানের জন্য ভনলাধারখকে বাবহার করিতে দেওয়। হইত | 

১৮৬, গালে তিনি বুমাঁর রাজকুন এবং কুমার কালীকুপ শানে ছুই পুত্র রাখিয়া পরানকগনন করেন | 
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কলিকাতার নেটিব ফিমেল খলের নিমিত্ত যে অট্রালিক। নিশ্মিতা হইবেক 

তাহার প্রশ্তর সংস্থাপনাথ গত বৃহস্পতিবার গ্রাতঃকালে সাড়ে পাচ ঘণ্টার সময় শ্রশমৃতী 
লেডী আমহষ্ট ন্বয়ং সেখানে গিয়া! অতিসমারোহ পূর্বক প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন । 

(১৮ জুলাই ১৮২৭। ১৩ আাবণ ১২৩৪) 

বাঙ্গালি শীলোকেরদিগের পাঠশাল1।__বাঙ্গালি স্ত্রীলোকেরদিগের শিক্ষা হেতু যে 
সকল পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে তাহার তৃতীয় রিপোর্টেতে প্রকাশ পাইয়াছে যে এ সমুদয় 



শিক্ষা ১৬ 

বিষয়ে অতি শুভ দেখা যাইতেছে কিন্তু বদ্ধমানস্থ! বিবি পীরণ তাহার স্বামির পীড়া প্রযুক্ত 
বিলাত গমন করাতে এ দেশস্থ ১২ টা পাঠশালার মধ্যে ৯ টা বদ্ধ আছে এবং এই বিবির 

গমনেতে স্ত্রীলোকেরদিগের শিক্ষারো৷ অনেক হানি হইয়াছে এরূপ এক নূতন ইস্কুল টলিগঞ্জে 
9 অন্য২ স্থানে৪ তিনট। খোলা গিঘ্নাছে এই কলিকাতাস্থ তাবৎ পাঠশালার পাঠিকা প্রায় 

৩০০ হইবেক এবং ইহার মধ্যে ৩০০ প্রতি দিন হাজির হইয়া পাঠশালায় পাঠ করিতেছে ৪ 

শেম পরীক্ষাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে ইহারদিগের শিক্ষা অতি সৌন্দর্যরূপে হইতেছে পরম্থ 
ইহার মধ্যে এক অন্ধ! বালিকা সর্বাপেক্ষা অধিক বিগ্যোপাজ্জন করিয়াছে ও শিক্ষাতে 

বড় নিপুণ। হইয়াছে এই পাঠশালার নিমিত্ত এক্ষণে মাসিক ও বার্ধিক চান্দায় প্রায় 

৫৮৭৩ টাক1 শালিআনা উৎপন্ন হয়। এই নৃতন পাঠশালা যাহার মুল পত্তন ১৮২১ সালের 

মে মাসে হইয়াছিল সে এমারত প্রাম্ম এক্ষণে প্রস্থত হইল এবং সকল পাঠিকাঁকে একজ্র 

করিবার আশয়ে বিবি উইল্সন তদবধি এ বালিকারদিগকে এ বাটার নিকটবদ্ধি স্থানে 

একজ্র করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বাঙ্গালি ত্্ীলোকেরদিগকে শিক্ষা করাইতে বিলক্ষণ 

মনস্থ আছে এমত নিদর্শন পাওয়! গিয়াছে যেহেতুক এ রিপোটেতে প্রস্তাব করে যে 

বাঙ্গলিরা তাহারদিগের কন্তারদিগকে অধিক বয়সপন্যন্ত পাগশালাতে রাখিতে আরম 

করিয়াছেন শুন! গিয়াছে যে বঙ্গমানে ১৪1১৫ বন বয়গগ। বালিকার! পাঠশালাতে পড়িতে 

আইসে। সং চং সমাচার চন্ট্রিক| ] 

(২৮ জুন ১৮২৮ । ১৬ আষাঢ ১৯৩৫) 

বালিকারদিগের বিদ্যাভ্যাস।-গত মঙ্গলবারে শাশ্বত লা বিসপের বাটাতে এত- 

দেশীয় বালিকারদিগের বিদ্যাভ্যানকরণ বিষয়ের বাষিক সম্থান্ত বিবি সাহেবেরদিগের 

এক সভা হইয়াছিল ইহাতে প্রায় এক শত বিবিলোকের অধিক আগমন করিয়াছিলেন এবং 
প্রীযুত লা বিসপ ও শীধুত চিপজুগ্িস ও শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় ও শ্ীযৃত বাবু 

কাশীনাথ মল্লিক ও আর২ কএক জন সংভ্রান্ত বাঙ্গালি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন পরে বিবি 

জেমেস সভাপতি হইয়া এই সমাচার পাঠ করিলেন যে সেনটেরেল নামে একটা পাঠশালা 

প্রস্তুত হইয়াছে এবং এইরূপ আর ২৯ টা পাঠশাল। যে প্রধান+ স্থানে আছে ও তাহাতে ঘত 

পাঠক বিদ্যাভ্যাস করে তাহ! এ সভাতে প্রস্তাব করিলেন বিশেষতঃ সেনটেরেল নামে 

পাঠশালাঁতে প্রতিদিন ৭০ জন বালিকা পাঠ পড়িতে আইসে শ্তাম বাজারের পাঠশালাতে 

৩০ জন করিয়া পড়ে ইহাতে জুমলা ২৪০ জন হইল এবং ইহা ভিন্ন বর্ধমান গ্রামেতে এইরূপ 

চারিটা পাঠশাল1 বিবি ডিয়রের তাবে আছে তাহাতে প্রায় ১০০ বালিকা পড়ে তদনস্তর 

এ সভ্যগণেরা এই পাঠশালার প্রধান! শ্রীমতী বিবি আমহাষ্টকে এবং আর২ কএক জন 

অধ্যক্ষ বিবিরদিগকে ধন্যবাদ দিলেন কারণ ইহারা সংপ্রতি এই পাঠশালাতে অনেক টাকা 

প্রদান করিয়াছেন এবং এ সভাতে আরও এই প্রস্তাব হইল যে চর্চ মিসনরি সোনৈটির! 



৯২. সওন্াল পত্রে লেক্কাত্েনেত কও 

৮০০* টাক! প্রদান করিয়াছেন এবং বালিকারদিগের হন্তনিশ্মিত কতক হুনরি দ্রব্য ইংগ্নণ্ডে 

বিক্রয় হইয়। কত্তক টাকা আসিয়াছে পরে এই সব বিষয় সকলের জ্ঞাপনার্থে 

ছাপাইতে সভ্যগণেরদের আজ্ঞা হইল তৎপরে এ স্থানে এই পাঠশালার নিমিত্তে একটা 

চান্বা হইল তাহাতে প্রীযূত লা বিসপ সাহেব ৮০০ টাকা গ্রদান করিলেন এবং এতদ্েশীয় 
ভাগ্যবান লোকেরাও ২০০০ টাক। প্রদান করিলেন এবং কতকগুলিন হুনরি দ্রব্য এ স্থানে 

বিক্রয় হইয়! তাহাতে ৭০০ টাকা হইল কিন্ধ এ কালে একত্র এত সংভ্রান্ত বিবিরদিগের 

এই সভাতে দেখিয়া এবং ইহারদিগের এইরূপ বিদ্য। বৃদ্ধিকরণ চেষ্টাতে সকলে চমত্কৃত 

হইয়াছেন ইহার! এরূপ পরিশ্রম ও বায় করিয়া বহু কালের পতিত ভূমি চসিয়া বিদ্যারূপ 

বীজ নিক্ষেপ করিতেছেন কিন্ত ইহ।তে শেষ কি ফল ফলিবে তাহা আমরা এ পধ্যন্ত নিশ্চয় 

করিতে পারি নাই । | 

গোঁড়ীয় সমাজ 

(৮ শীচচ ১৮২৩ । ২৬ ফান্ধন ১২২৯) 

সভ| ॥ --৬ ফালগুণ রবিবার রাত্রি ৮ ঘণ্টার সময়ে কলিকাতার হিন্দু কালেজে এক 

| হইয়াছিল তাহার বিবরণ এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্যান্ুশীলন ও জ্ঞানৌপাজ্জনার্থে 
এক সমাজ স্থাপন হর এতদভিপ্রায়ে এতন্নগরস্থ অনেক বিজ্ঞ ব্ক্তিরদিগকে আহ্বান করা 

গিয়াছিল তাহার মধ্য বাহার এ নিরণীত সময়ে আগমন করিয়াছিলেন তীহারদিগের নাম 
এবং সভাতে যে প্রকার কথোপকথন হইয়াছিল তাহা লিখ! ঘাইতেছে। 

এ সভায় আগত বাক্তিরদিগের নাম । শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত উমানন্দন 
ঠাকুর ও ভ্ীযুত চন্দ্রকুমীর ঠাকুর ও শ্রীযুত দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত রাধামাধৰ 

বন্দ্যোপাধ্যায় ও শীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও শ্রাযুত কাশীকান্ত ঘোষাল ও শ্রীযুত কাশীনাথ 

তরকপঞ্চানন ও শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযৃত লক্্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত 
শিবচরণ ঠাকুর ও শ্রীযুত বিশ্বনাথ মতিলাল ও শ্রীযুত ভারাচাদ চক্রবর্তী ও শ্রীযুত ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীধুত রামছুলাল দে ও শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত কালাটাদ বনু ও 

শ্রীযূত রামচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযূত রামকমল সেন ও শ্রীযুত কাশীনাথ মল্লিক ও শ্রীযূত বীরেশ্বর 
মূল্লিক ও শ্রীযুত রসময় দত্ত এবং আর২ অনেক বিজ্ঞ লোক। এহারদিগের আগমনানন্তর 
প্রথম শ্রীধুত বাবু রাধাকান্ত দেব কহিলেন যে অদ্য এই সভার চারম্যান অর্থাৎ সভাপতি 
শ্রযুত রামকমল সেন হউন । পরে শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর তাহার পুষ্টি করিলেন পরে শ্রীযুত 

রামকমল সেন চাঁরম্যান অর্থাৎ প্রধানরূপে মনোনীত হইয়া এ সভাস্থ সকলকে সম্বোধন 

করিয়া কহিলেন অদ্য এই সভাঁতে মহাশয়েরদিগের ঘদর্ে আহরান করা গিয়াছে তাহার 

কারণ এই যে সাধারণ আমারদিগের কোন সোসৈফ্রিটা অর্থাৎ সমাজ সম্বন্ধ নাই ইহাতে কিং 
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ক্ষতি আর থাকিলে বা কি উপকার এতদ্বিষয়ে কিঞ্িৎ লিখ। গিয়াছে অনুমতি হইলে 

পাঠ করা যায়। পরে সকলেই অন্গমতি করিলে শ্রীযৃত গৌরমোহন বিদ্াালঙ্কার ভষ্রাচাধা 

এ সভার অন্ুষ্গানপত্র পাঠ করিলেন তত্শ্রবণ করিয়া ক্রমে সকলেই কহিলেন যে আমার- 

দিগের দেশে এক স্ভ। হইলে ভাল হয় এবং এ অতি উত্তম বিষয় বটে ইহাতে আমার- 

দিগের সম্মতি আছে শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন আমারদিগের দেশে যে 

পূর্বাপর সভা নাই ইহার মূল কি তাহার উত্তর অনেকে অনেকপ্রকার করিলেন শ্রীযুত 
রসময় দত্ত কহিলেন এই সভায় যদি কেবল বিদ্যাবিময়ের উপায়ান্তর চেষ্টা কর! যায় তবে 

আমি ইহার মধ্যে আছি আর যদি ইহাতে রাজসংক্রান্ত বিষয় থাকে ও আমারদিগের ধশ্ম- 

শাঞ্সের নিন্দা কেহ করে তাহার উত্তর লেখ তবে আমি তাহার মধ্যে নহি শ্রীযুত কাশীকান্ত 

ঘধোযালেরও এঁ কথ শ্ীযুত উমানন্দন ঠাকুর কহিলেন ঘে আমারদিগের ধন্মশান্্ নিন্দ। 
করিয়। যদ্যপি কেহ কোন গ্রন্থ প্রকাশ করে তাহার উত্তর অবশ্তই লিখিতে হইবেক শ্যুত 

রাধাকান্ত দেব তাহার পোষকতা, করিলেন এ্রযুত রামছুলাল দে কহিলেন অনুষ্টান পত্র 

ছাপ| করিয়া সর্বত্র প্রেরণ কর পরে বিবেচনা পূর্বক উত্তর কর! যাইবেক শ্রীঘৃত ভবানীচরণ 

বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন এ সভা স্থাপন হইলে কি স্থখ হইবেক বিবেচন। কর অদ্য সকলে 

একত্র হইয়! পরস্পর সাক্ষাৎ ও আলাপ করিয়া কি পধ্যন্ত স্তখী হৃইয়াছ শ্রীযৃত রাম্জয় 

তর্কালঙ্কার কহিলেন সে যথার্থ এই সকল বাক্তির সহিত পরস্পর কাহারো এক বৎসর 

কাহারে! ছয় মাস সাক্ষাৎ নাই শ্রীযৃত কাশীনাথ মল্পিক তাহার পোষকতা করিলেন এই 

প্রকার নানা কথোপকথনানস্তর ভ্ীযুত রামকমল সেন প্রশ্ন করিলেন ঘে এই সভাস্থেরদিগের 

মদে; কোনহ ব্যক্তিকে সেরুটারি অর্থাৎ কাধ্যসম্পাদক নিযুক্ত করা আবশ্তক হয় শযৃত 

রাধাকীন্ত দেব কহিলেন যে শ্রীৃত রামকমল সেনকে করা যাউক শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও 

শ্রীযৃত দ্বারিকানাথ ঠাকুর তাহার পোষ্কতা করিলেন পরে সেনজী কহিলেন আমার বাঞ্! 

শ্রীযুত প্রসন্নকুথার ঠাকুর হইলে ভাল হয় পরে স্থির হইল উভয়ে সেরুটারি হউন। 

তৎপরে স্থির হইল যে অন্ুষ্টানপত্র পাঠ করা গেল তাহ। অদ্যকার বৈঠকের বিবরণ 

স্বদ্ধ এক গ্রন্থ ছাঁপ। করিয়! প্রকাশ কর। যাঁউক এ গ্রন্থ প্রকাশ হইলে পরে ভাবি রবিবারে 
বৈঠক করা ও কম্ম সম্পাদনার্থ নিয়মাদি স্থির করা যাইবেক। 

(২৯ মার্চ ১৮২৩। ১৭ চৈত্র ১২২৯) 

গৌড়ীয় সমাজ ।--১১ চৈত্র রবিবার দিবা ছুই প্রহর চারি ঘণ্টার সময়ে হিন্দুকালেজে 

অর্থাৎ বিদ্যালয়ে গৌড়ীয় সমাজের সভা হইয়াছিল তৎ সভায় যে২ ব্যক্তি আগমন 

করিয়াছিলেন তীহারদিগের নাম লিখা যাইতেছে । 
শ্রযৃত রঘুরাম শিরোমণি ও শ্রীযুত রামজয় তর্কালঙ্কার ও শ্রীযৃত গৌরমোহন্ 

রিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুত কাঁশীনাথ তর্কপঞ্চীনন-..ও শ্রীযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত চন্দ্রকুমার 



রি ২বাদ পত্রে সেকালের কথা 
ঠাকুর ও শ্রীযুত ছ্বারিকানাখ ঠাকুর ও শ্রীযুত প্রসশ্নকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্য।য়-..ও উযুত বিশ্বনাথ মতিলাল'"9 শ্রীযুত তারাষ্ঠটাদ চক্রবর্তী ও শীযুত 

গোপীরুষ্ণ দেব ও শীযুত রাধাকান্ত দেব...ও শ্রীযুত রাঁধারুষঃ মল্লিক ও শ্রীধুত বিশ্বস্তর 

পানি 

ইহারদিগের আগমনানস্তর শঘুত রামকমল সেন শ্রীঘুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 

কহিলেন যে সভার অন্ষ্ঠানপত্র আপনি পাঠ করুন । তাহাতে তাবৎ সভ্যগণেও অন্তমতি 

করিলেন। পরে তাহা বন্দোপাধ্যায় পাঠ করিলেন তৎপরে নানাবিধ বাদানুবাদ ও 

কথে(পকথনানন্তর প্রীযুতর।মকমল সেন কহিলেন যে এ সকল ব্যাপার অথসাধ্য অতএব 
এতদ্েেশের হিতার্থে এই সমাজ হইয়াছে আপনারা স্বেচ্ছাপূর্বক সমাজ বদ্দকরণ।র্গে অণ 
দান করুন। প্রীযুত চন্দ্রকুমার ঠাঁকুর ও শ্রযুত উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীধূত রাধাকান্ত দেব 

ইস্ভারা উৎসাহপূর্বক কহিলেন ঘে অবশ্য কর্তব্য। পরে যাহারা ধন্দান করিলেন 

তাহারদিগের নাম প্রকাশ কর। যাইতেছে । 

নাম সরুৎ দানা এ মাসিক দান 

শমূত লাডলিমোহন ঠাকুর ২০৪ ৩৪ 

» উমানন্দন ঠাকুর ২০০ ৩০ 

» চন্দ্রকুমার ঠাকুর 4০০ রি 

» দ্বারিকানাথ গাকুর ১০৪ ৩০ 

» কাশীকান্ত ঘোষাল ২০০ ১২ 

» গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধায় ১০৪ রঃ 

» ভবানীচরণ বন্দোপাধায় ৫০ ১০ 

» বিশ্বনাথ মতিলাল টা 

» গর্গাধর আচায) ৫০ ্ 

॥ রাঁমকমল সেন ১০৩ ১৫ 

॥ রাপাকান্ত দেব ২০০ তত 

» চক্রশেখর মিত্র ৫5 

» টবদ্যনাথ দাস হু 

» বিশ্বস্তর পানি ৫১ 

» বিশ্বনাথ দত্ত ৫০ 

২১৫১ ২৩৪ 

ইহাভিন্ন অনেকে স্বীকার করিলেন যে আমরা পশ্চাৎ দিব। অপর সভ্যগণের 

অঙ্ুুমত্যন্থুসারে এ সমাজের কর্ম সম্পাদনার্থে যে কএক জন সভ্য বিধায়ক স্থির হইলেন 
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তাহারদিগের নাম শ্রীযৃত লাঙলিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযূত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযূত 

কাশীকান্ত ঘোষাল ও শ্রীঘৃত চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রাধুত ভবানীচরণ বন্দোপাধায় ও শীৃত 
দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও শ্রীধুত রামজয় তকালঙ্গার ৪ শীত রাধাকান্ত দেব ও শ্লীযৃত 

তারিণীচরণ মিত্র ও শ্রীধৃত কাশীনাথ মল্লিক | 

(১৭ মে ১৮১৩। ৫ জো ১২৩০) 

গৌড়ীয় সমাজ ॥ --২৩ বৈশাখ রবিবার বৈকালে গৌড়ীয় সমাজের বৈঠক হইয়াছিল 
এ দিবসের বৈঠকের আন্মপৃৰ্ধী তাবৎ বুত্তাপ্ত বিশেব২ করিয়া লিখিতে প্রয়োজনাভাব 

এ প্রযুক্ত স্তল বিবরণ লিখিতেছি। সভ্যগণের আগমনানন্তর এ সভার এক সভা শ্রীসত 
বাবু কাঁশীকান্ত ঘোষাল আপন বুদ্ধি বিদ্যাদ্ধারা নানাপ্রকার গ্রপ্চহইতে সংগ্রহপূর্বক গৌড়ীয় 

ভাষায় রচনা করিয়। ব্যবহারমুকুর নাম দিয়াছেন। এ পুস্তকের কএক অংশ সভাগণের 

সঙ্গিধানে পাঠ করিয়া কহিলেন ঘে এই পুস্তক আমাকতৃ্ক প্রস্তত হইয়াছে যদি সমাজের 
গহণোপযোগী হয় তবে আমি সমাজকে এই গ্রন্থ গ্রদান করিলাম । সভাগণ মহাহমমঘূক্ত 

হইয়। বাবুকে ধন্যবাদ করত এ গন্থগ্রহণ করিলেন । 

আমরা বিবেচনা করি ঘে এ সমাজের উন্নতি উত্তর২ হইবেক যেহেতু এ সমাজে 

কেবল বিদ্যাবিষয়ের বৃদ্ধির আলোচনা হইবেক ততপ্রণুক্ত অনেক গুণবান ও গুণগাহক 

লোক অত্যন্ত আকুধ্ধন করিতেছেন স্থতরাং বোধ হয় এই সমাজ চিরস্থায়ী হইর| দেশেপ 

উপকারজনক অবশ্যই হইবেন । 

( ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৩। ১২ আশ্িন ১২৩০) 

গৌড়ীয় সমাজ ।_-শুসৃত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরের বাটাতে ৩৯ ভাদ্র রবিবারে গৌড়ীয় 

সম।জের মভাগণের| সভ। করিয়া বপিয়াছিলেন তাহাতে সমাজবিধয়ক বিনিপ কথোপকথন 

£ইয়াছিণ তাহার বিশেষ বিবরণ লিখনেতে পত্র বাহুল্য হয়। 

(২ ডিসেম্বর ১৮২৩। ৬ পৌধ ১২৩০) 

গৌড়ীয় সমাজ ।--গত ২৩ আগ্রহায়ণ বৈকালে মোৎ খিদিরপুরে শীযৃত বাবু 

কালীশঙ্কর ঘোষলের ভূকৈলাসের বাটীতে গোঁড়ীয় সমাজের সভ। হইয়াছিল প্রায় তাবৎ 
সভ্যগণ তত্রাধিষ্ঠানপূর্বক সমাজের উন্নতিজনক বিষয় পরামর্শ করিলেন তাহার বিশেষ 
প্রকাশের প্রয়োজনাভাব যাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যক তাহ! লিখি শীমুত বাবু কালাঠাদ 

বন্থ এ দিবসে সমাজের এক সভ্য অর্থাৎ অংশী হইয়াছেন । 
এই সংবাদ আনন্দিত হইয়া! প্রকাশ করিলাম যেহেতুক পূর্বে সমাজ স্থাপন সময়ে 

অনেকে অনেক প্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রপ করিয়া কহিতেন যে এ সমাজে কাহারো মনোধোগ 



১৬ লওবাদ পত্রে দেকাবেনর্ধ কথা 

হুইবেক না কিন্ত এইক্ষণে পরমেখরের ইচ্ছাবশত। দশ যাসের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ ভাগ্যবাম 

লোকের মনোবোগ হইয়াছে এবং হইতেছে ইহাতে বোপ হয় যে ত সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া 
এভদ্েশস্থ লোকের সৎ ফলদায়ক হইবে । 

(৩ জুলাই ১৮১৪ | ১১ আষাট ১২৩১) 

গৌড়ীর সমাজ ।_-১৪ আধাঢ ! ২৬ জ্রন 1] শনিবার রাত্বিকালে শহর কলিকাতায় 

গৌড়ীয় সমাজের বৈঠক হইয়াছিল তাহাতে নান। বিষয়ের প্রপ্নোন্তর হইয়া অনেক বিষয় 

স্থির হঈল তনাধ্যে ইহাও স্থির হইল ঘে অল্প দিবসের মধো বেদপাঠারস্ত হইবেক । 

চতুষ্পাী 

(২০ মাচ্চ ১৮১৯ । ৮ চৈত্র ১২২৫) 

শ্রীরামপুরের টোল । শ্রীরামপুরস্থ সাহেবের মো শীরামপুরে এক কালেজ অথাখ 

বৈদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে ক্রমে বিদ্যাচিগণ নিযুক্ত হইতেছে এই 

কালেজে নানাপ্রকার বিদ্য। ও বহু প্রকার পুস্তক ও বিবিধ প্রকার শিল্পাদি যন্ত্র থাকিবে ও 

প্রতিশাস্ের এক২ জন পণ্ডিত ক্রমে» নিযুক্ত হইবেন যেহেতুক এই মহাবিদ্যালয় 

এককালে প্রস্তত হওয়া ভার তত্প্রনুক্ত ন্যায় ও ধশ্মশাত্ত প্রভৃতির পগুত ক্রমে১ নিষক্ত 

হইবেন এখন কেবল জ্যোতিষশাসন্ত্ের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন । 

এই বাঙ্গাল। দেশে অন্ত২ শাস্ত্রের টোল চৌপাড়ী সর্ধত্র বাহুল্যরূপে আছে এবং 

অনেক লোক ব্যবসায় করির। বিদ্যাবান হইতেছেন কিন্তু প্রকৃত জ্োতিষশ।' লীলাবতী 

ও বীজ ও কুর্য্যসিদ্ধান্ত ও শিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি ভাঙ্করাচাধ্যাদি প্রণীত গ্রন্থের পাঠ ও 

বাবসায় এই বাঙ্গালী দেশে নাই কিন্তু পশ্চিমে কাশীপ্রভৃতি দেশে আছে তন্গিমিত্ত 

্লীরামপুরের সাহেব লোকের। প্রকৃত জ্োতিষশান্্র পারদর্শি শ্রাঘত কালিদাস সভাপতি 

ভটু।চাধাকে এই কালেজে প্রথম স্থাপিত করিয়াছেন । 

অতএব যদি কাহীর জ্যোতিষ শান্তর পাঠ করিতে ইচ্ছা হয তবে মোং শ্রীরামপুর 

আইলে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে পাইবেন। 

কালিদাস পণ্ডিত দে-যুগের সব্প্রধান হিন্দু গ্যাতিষী ছিলেন। ৭* বংসর বয়গে তাহার মুহা হয়। 

তাহার মৃত্লা উপলক্ষো খীরামপুরের “ফেণ্ড অফ ইওডয়। পত্র ১৮৩৯ সনের ২৮এ কুয়ারি তারিখে এক দীর্ঘ 

প্রস্তীব লিখিয়াছিলেন । 

(২৪ জুন ১৮২০। ১২ আষাঢ় ১২২৭) 

নবহ্ীপের প্রপান চতুষ্পাটী।_শিবনাথ বিদ্যাবাচম্পতি ভট্টাচার্য পরলোকপ্রাপ্প 

হইয়াছেন ইহা! পূর্বে ছাপান গিয়াছে । সংপ্রতি তাহার চতুষ্পাটাতে শিষ্যেরা আপনখ২ 



শিক্ষা ১৭ 

পাঠক্তি প্রযুক্ত উদ্দিন হইগ্না মহারাজ শ্রীন শ্রীযৃত গিরীশচস্দ্র রায় বহাদরের নিকটে নিবেদন 
করিলে তিনি তাহারদিগকে আজ্ঞ। করিলেন যে তোমারদের নবদীপ পরিত্যাগ করিয়া 

অন্থত্র পাঠন্বীকার করা অনুপযুক্ত অতএব নবদ্বীপে যাহার নিকটে তোমারদের অধ্যয়ন 

করিতে বাসন। হয় তাহাকে এ চতুষ্পাটাতে বসাও কিন্ব। তাহার নিজ চতুষ্পাটাতে তোমরা 
গির! নিভর কর অথবা অন্য দেশীয় কোন অধ্যাপককে আনিয়া এ চতুম্পাটীতে বসাইয়। পাঠ 
স্বীকার কর তাহাঁতেও ক্ষতি নাই তোমারদের যেমৃত বাসন। আমিও সেই মত করিব। 
ইহাতে শিষ্যের ভিন্ন দেশীয় এক দণ্তী গোস্বামিকে আনাইয়। বিদ্যাবাচম্পতি ভট্টাচার্যের 

চতুষ্পাটাতে তাহাকে বসাইয়া অধায়ন করিতেছেন । 

ইহাতে নবদ্বীপের তাবৎ অধ্যাপকেরদের অতান্ত অসন্তোষ হইয়াছে এবং কোন 

প্রকারে তাহার বাঘাত ইয় এমত চেষ্টা আছে যেহেতুক নবদ্বীপে উপযুক্ত অনেক২ 
অধ্যাপক আছেন তাহার থখ।কিতে অন্য দেশীয় লোক সেখানে অধ্যাপন। করিলে তাহারদের 

খান হানি হয় এবং বিদ্যাবাচম্পতি ভট্টাচার্যের পুল্রের। অকুতবিদ্য ও অপ্রাপ ব্যবহার 

আছেন তাহার| ঘাবখ পণ্যন্ত উপঘক্ত না হন তাব এই রূপ চলিবেক | 

(১৬ মচ্চ ১৮২২। ৪ ত্র ১২২৮) 

চতুম্পাটী ॥ -মোকাম কলিকাতার হাতিবাগানে শ্রীঘুত হরচন্ত্র তর্কভষণ চতুষ্পাটা 

করিয়। গত ২৮ ফাল্গুণ রবিবারে ন্যায়শাপ্ধ অধ্যাপনারস্ত করিয়ছেন তাহার সম্পন্নকত্ত। 

মুত মহারাজ গোপীমোহন দেব তাবদিষয়ের আন্ুকল্য করিতেছেন এ দিবস তাবৎ 

স্বদলস্থ অধ্যাপকেরদিগের নিমন্ত্রণ হইয়। এ চতুপ্পাটীতে সকলে আগমনপূর্বক উত্তমরূপ 
আহারাদি করিলে পরে নানাশাস্ের বিচার হইল তাহাতে এ তর্কভূঘণ উপঘুক্তমত সছুত্তর 

করিলেন ইহাতে নকলে সন্থষ্ট হইয়া সাপুবাদ করিলেন পরে অধ্যাপকেরধিগের উপঘযুক্তমত 

বিদায় দিয়। শিষ্টাচারে বিদায় করিলেন । 

( ১৩ মার্ ১৮৩০। ১ ঠচত্র ১২৩৬) 

.-"হরিনাভিনিবাপি শ্রীনূৃত রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার ভট্রাচাধ্য খ্যাত অধ্যাপক 

এই মহানগর কলিকাতার আড়পুলিতে চতুপ্পাঠী করিয়া! বনু দিব্সাব্ধি অধ্যাপন। 

করিতেছেন.) | 

১৮১৮ সনের পূর্বে কলিকাতা নদীয়1ও কাশী প্রভৃতি স্থানে যে-সকল চতুপ্পাঠী ছিল, তাহাদের এবং অধ্যাপকদের 

নীনধান প্রীরামপুরের পারি 11119], 7৫ প্রণীত 41: 71080 9/1 01৮2 4114972, 15766)2116)6, 

()10 111/6101)7)) ০/11)6 1//)100095 (370 6. 1313) পুস্তকের পৃ ৫৯২-৯৩ ্রষ্টব্য। এই পুস্তকে 

হট বিদ্যালঙ্ক।র ও অন্ঠান্য বিদুষী মহিলাদেরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়। নাঁয়। 

৩ 



১৮ লওল্রাদ পাত্রে সেক্াকেনন্র ক্তথা 

(৩ জানুয়ারি ১৮২৪ | ১৩ পৌষ ১২৩৪ ) 

সভ11--১৪ পৌষ রবিবার বৈকালে শ্ঠামবাজারে শ্রীযূত বাবু গুরুপ্রসাদ বন্থজর 
বাটীতে বেদাধাপন। নিমিত্ত এক সভ। হইয়ছিল এ সভায় কলিকাতাস্থ অনেক পণ্ডিত ও 

ধনি গুণি বিশিষ্ট লোক গিয়াছিলেন এ দেশে বেদের চতুষ্পাঠী কর। সকলের মত হইল এবং 
অনেকে তাহার বায়োপযুক্ত ধন দান করিয়াছেন" | 

ংক্কৃত কলেজ 

(৬ ডিসেম্বর ১৮১৩। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩০ ) 

সংগ্কত পাঠশাল।1-শ্বনা গেল মহামহিমার্ণব শ্রীশ্ীযুত কোম্পানি বহাদরের 
সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন হইবেক এমত কল্প ছিল সেই পাঠশালা মোং পটোলডাঙ্গার গোল 
পুক্ষরিণীর নিকট প্রস্থত করিতে আরম হইয়াছে সে গৃহ যত দিবস প্রস্থত ন| হয় তাবৎ 

কাল মোং বনুবাজাবের চৌরাস্থার বামপার্থে ৬৬ নং বাটীভাড়া হইয়াছে সেই বাটাতে পাঠ 

হইবেক শুন। যাইতেছে এ বিদ্যালয়ে ব্রাহ্মণবালকেরদিগকে ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার স্মৃতি 

পুরাণ বেদান্ত জ্যোতিষ ন্যায় সাংখা মীমাংসাদি শাপ্ধ অধায়ন করাইবেন এ সকল শাঙ্জের 

পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেছেন। 
ব্রাহ্মণ ছাত্রের! বানাখরচের স্বরূপ ৫ পাচ টাক মাসিক পাইবেন তাহার! স্বং 

মনোনীত স্থানে বাস করিয়। বিদ্যা শিক্ষ। করিতে পারিবেন । 

এ পাঠশালার কর্মে অর্থাৎ অধ্যয়ন করাইতে যে অধ্যাপকের আকাজ্কা থাকে এবং 

ধাহার। পাঠার্থী হয়েন তাহারা আত্ম প্রার্থনান্থচক নিবেদন পত্র অথাৎ দরখাস্ত লিখিয়া 

বিজ্ঞতম শ্রীূত ডা উইল্সন্ সাহেব ও শ্রীমূত কাং প্রাইস সাহেবের নিকট দিলে সাহেবের। 
তাহারদিগকে উপযুক্ত পাত্র বুঝিলে অভিলাষ সিদ্ধ করিতে পারেন অপরঞ্চ শুন! গেল গন্থ 

পাঠ ও পাঠের সমর এতদ্দেশের রীত্যন্ুসারে হইবেক ইতি । 

( ১৭ জানুয়ারি ১৮২৪ | ২৭ পৌষ ১২৩০) 

সংস্কত পাঠশাল। |--১৮ পৌষ বৃহস্পতিবার ইউরোপীর বৎসরের প্রথম দিন অথাৎ 
১ জান্থআারি ১৮২৪ সাল মোৎ বহৃবাজারে ৬৬ নম্বর বাটীতে সংস্কৃত কালেজে পাঠারস্ত 

ইইয়াছে ইহার কতক বৃত্তান্ত পূর্বে প্রকাশ করা গিয়াছে । 
সম্প্রতি যে২ অধ্যাপক ও যে শাস্ব পাঠ হইবেক তাহা লিখ! যাইতেছে । 

ন্যায় শ্রীধুত নিমাইচরণ শিরোমণি । 
স্বৃতি শীযুত রামচন্দ্র বিদ্যালক্কার । 

অলঙ্কার শ্রীযুত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার | 
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কাবা.  শীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। 
বাকরণ ১শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূৃষণ। 

২শ্রীধুত রাম্দাস সিদ্ধান্ত পঞ্চানন । 

৩শীধুত গোবিন্দরাম উপাধ্যায় | 

এই কএক শাস্ের ব্রাঙ্গণ ছাত্র পঞ্চাশ জন বেতনগ্রাহী নিযুক্ত হইদ্াছেন এতদিন 

অনেকে পাঠশালায় আসিয়া তনিয়মাধীন হইয়া পড়িবেন ইহারা সংপ্রতি মাসিক পাইবেন 

ন। কিন্তু নিকূপিত কালে পরীক্ষায় উত্তীণ হইলে পারিতোধিক পাইতে পারিবেন। 

পাঠের ন্যিমকাল অধ্যাপকেরদিগের এবং ছাত্রেরদিগের স্বস্ব শ্রসারানুসারে নিবদ 

হইবেক শুনিতে পাই যে প্রাতে চারিদণ্ড বেলা অবধি ছুই প্রহর পর্যন্ত কেহ২ ছুই গ্রহে 
আসিয়া সন্ধ্যাপধ্যস্ত থাকিবেন কেহবা পূর্ববাহ্ছে আসিয়া অপরাহ্ন পয্যস্ত পড়াইবেন আরং২ 

নিয়ম আগামি সপ্তাহে প্রকাশ কর! যাইবেক। 

( ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪ | ১০ ফান্কুন ১২৩০) 

সংস্কৃতকালেজ ।--এই কালেজের কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত পূর্বে গ্রকীশ করা গিয়াছে সংপ্রতি 

থেষে নিয়মাদি নিবদ্ধ হইয়াছে তাহার স্কুল বিবরণ লিখিতেছি । 

শ্রযুত লক্ষমীনারায়ণ ন্তায়ালঙ্কার পুস্তকাধ্যক্ষ এবং শ্রীযুত রুদ্রমণি দীশিত বেদান্ত 

শাস্মের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন । 

বেতনভুক ছাত্র । 

মুগ্ধবোধ বাকরণের ছাত্র ১৬ 

কৌষ্দী এ এ 

কাব্য এ ১১ 

অলঙ্কার এ ৫ 

স্মৃতি এঁ ও 

হ্যায় এঁ 

৫৩ 

এই পঞ্চাশ ব্যক্তি বেতনভূক হইয়াছেন তদন্ত ৩০ জন আসিয়া! এ সকল শান্ত 
অধ্যয়ন করিতেছেন এহারা মাসিক পাইবেন না কিন্তু পাঠশালার নিয়মাধীন হইয়া 

বিগ্াভ্যাস করণহেতুক নিরূপিত পরীক্ষাকালে পারগতা ও যোগ্যতা দর্শাইতে পারিলে 
পারিতোষিক পাইবেন আর নিরূপিতি বেতনভূক ছাত্রের মধ্যে কেহ অন্যথা হইলে 
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তন্ধৎপদপ্রাপ্ত হইতে পারিবেন । নান! শান্ের পুস্তক ক্রয় হইতেছে শুনিতে পাই যে 

এই পাঠশালার অন্তঃপাতি সংস্কৃত পুস্তক ছাপাইবার নিমিত্ত একট! ছাপাখানা! হইবেক । 

পঠনের নিয়মকাল | দিবা ইংরাজী ১১ ঘণ্ট। অবধি ৪ ঘণ্টাপধ্্যন্ত অষ্টমী ত্রয়োদশী 

প্রতিপৎ আর অমাবন্ত। পূনিঘ। এই কয়েক অস্বাধ্যার দিনে পাঠ নাই এতছিন্ন মনন্তরাদি 

ও পর্বাহেতেও পাঠবাদ হইয়। থাকে । 

অধ্যাপক ও ছাঁত্রেরদিগের স্বেচ্ছাক্রমে প্রায় তাৰ বন্দোবস্ত হইবেক | 

( ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪ | ১৭ ফাঙ্কন ১২৩০) 

সংস্কৃত কাঁলেজের প্রস্তর স্থাপন ।--২৫ ফেব্রআরি বুধবার টবকালে সংস্কৃত কালেজ- 
ন/মক বিদ্যালয়ের নিমিত্ত যে স্থান পটলডাঙ্গ।য় প্রস্তত হইতেছে তাহাতে বাস্ব প্রস্তর 

সংস্থাপন হইয়াছে । শুনিলাম নে ইহাতে ফিমেলনসংচ্ছক খীগীয়ান ধর্মাবলখ্িরদিগের মধ্যে২ 

যে সংপ্রদায় আছেন তাহার। রীতিপর্বক স্ব বেশধারী হইয়া ইংরাজী বাগ্যকর সঙ্গে লইয়। 
পদরব্রজে ততকর্ম সম্পন্নার্দে সমারোহপূর্বক আসিয়াছিলেন | 

( ২২ জানুয়ারি ১৮২৫ । ১১ মাঘ ১২৩১) 

সংস্কৃত কালেজ।--*** সংপ্রতি শ্রীঘৃত হরিপ্রসাদ তরকপঞ্চানন মুগ্গবোধের ততীম 
অধ্যাপকত্বে নিযুক্ত হইয়াছেন । 

(১৯ অকৌোবর ১৮১৫ | ৭কাঠিক ১৯৩১) 

সহগমন ॥-_কীতিচন্দ্র স্তায়রত্ব এক ব্যক্তি স্থপ্ডিত যিনি সংগ্রতি শ্রাযুত কোম্পানি 

বাহাছুর স্থাপিত সংস্কৃত কালেজে এক অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি গত ২এ আশ্বিন 

বুধবার ওলাউঠারোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন তাহার বয়ংক্রম অন্ুমান ৩৫1৩ 

বৎপর হইবেক ঞ্িহার সাধবী সী সহগমন করিয়াছেন । 

(৩ ডিসেম্বর ১৮২৫ । ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩১) 

পাগ্ডিত্য বন্ধে নিযুক্ত ॥- শ্রীযধীত কোম্পানি বাহাছুরের সংস্কৃত কালেজে শিমুল্য- 

নিবাসি শ্রীযৃত কাশীনাথ তক্কপর্ানন ভট্টাচার্য স্মৃতি শান্্াধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছেন যে 

কম্ম ৬ রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কীর ভট্টাচাধ্যের ছিল। 

আর কুমারহট্টনিবাসি শ্রীযুূত গঙ্জাধর তর্কবাঁগাশ ভট্টচাধ্য এ কালেজের বৈয়াকরণ 

অধ্যাপকত্ে নিযুক্ত হইয়াছেন এ কর্ম ৬ কীন্টিচন্ত্র ন্যায়রত্ব ভট্টাচার্যের ছিল। 

শুন! গেল বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্যের পরলোক গমন হইলে তৎ্পদপ্রাপ্তি প্রত্যাশায় অনেক 

স্বৃতিশান্ত্র্যবসাষি অধ্যাপক ভট্টাচার্যের এ পাঠশালার কর্মনির্বাহক সাহেবেরদিগের নিকট 
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কম্মাকা্মাস্থচক পত্র অর্থাৎ দরথান্ত দিয়াছিলেন তাহাতে এ বিজ্ঞ বিচক্ষণাপক্ষপাতি 

সাহেবেরা তাবতের দরখাস্ত লইয়া তাহারদিগের বিদ্যা পরীক্ষাথে প্রত্যেকে কএক প্রশ্ন 
লিখিয়! দিয়। কহিয়াছিলেন যে এই প্রশ্নের যিনি সদুত্তর লিখিয়া প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন 

তাহাকেই এ কন্মে নিসুক্ত কর ঘাইবেক । অনন্কর সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রায় তাবতেই 
লিখিয়া দিয়াছিলেন তন্মধ্যে তর্কপর্ানন ভষ্টাচাধ্যের উত্তরে সন্তোষ পাইয়া তাহাকে নিযুক্ত 
করিয়াছেন ।--সং চং। 

( ৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬ । ২৩ মাঁঘ ১১৩২) 

সংস্কৃত কালেজ |--১ ফেবূআরি বুধবার দিব। দশ দণ্ডের সময় শহর কলিকীতার 

বনবাজারে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে ত্র কালেজের ছাত্রেরদিগকে বাঁধিক পারিতোধিক দেদ্ম| 

গিয়াছে ।...শুন। যাইতেছে বে এই কালেজ বহুবাজারহইতে উঠিয়। অল্প দিবস পরে পট 

ভাঙ্গার গোল পুঙ্গরিণীর তীরে নৃতন ঘরে দাইবেন। 

(১ এপ্রিল ১৮২৬ ২০ চৈত্র ১২৩২) 

বিদপয়।--গ্রীযুত কোম্পানীর পাঠশালার নিমিত্তে কলিকাতার পটলভাঙ্গায় খে 

প্রসাদ নিম্মাণ হইতেছিল তাহা প্রস্থত হইয়াছে এ ঘরে আগামি বৈশাগ মাসের মধ্যে 
সংস্কৃত পাটশাল। ও হিন্দুকালেজ উঠিয়া যাইবেক তদ্িষয়ে কি প্রকার সাসগ্রন্তে বন্দোবস্ত 
হইবেক তাহ! অবগত হইয়। পরে প্রকাশ করিব ।-সং কৌং [ সম্থাদ কৌমুদী | 

(১৩ মে ১৮২৩। ১ জৈষ্ট ১৯২৩৩) 

...এক্ষণে গাহলাদপর্ধক প্রকাশ করিতেছি যে ১০ বৈশাখ মোম্বার সংস্কৃত 

পাঠখাল।...এ পটলভাঙ্গার] বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে । 

সংস্কৃত পাঠশালার কুষ্ণদেব উপাধ্যায়নামক বেদান্তপর্তিত ১৮ বৈশাখ শনিবার 

লোকান্তরগত হইবাঁতে ততকর্শে শ্রীযূত শভৃচন্দ্র বাচস্পতি নিযুক্ত হইয়াছেন এবং যগাধ্যান 

মিশ্রনামক এক পণ্ডিত জ্যোতিঃশাস্ত্রাধ্যাপনায় নিযুক্ত হইয়াছেন অনুমান করি ঘে বৈদ্য 

শান্সেরও চচ্চা হইবেক এক্ষণে ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার স্থৃতি ন্যায় বেদাস্ত শান্তের 

অধ্যাপনা হইতেছে |... সং চং![ সমাচার চক্ত্রিক। ] 

(২৮ জুলাই ১৮২৭ । ১৩ শ্রাবণ ১২৩৪) 

পাগ্তিত্যকশ্দে নিয়োগ ।-_-্ীযুত কম্লাকান্ত বিগ্যাঁলঙ্কার ভট্াচাধ্য যিনি সংস্কৃত 

পাঠশালার অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন তিনি জিলা মেদিনীপুরের আদালতের 



হি সওব্াদে পত্রে সেক্াহেলেব্ কথা 

পাগ্ডিতা কম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন গত ৭ জুলাই ২৪ আধাটঢ কালেজের কর্ম পরিত্যাগ- 

পর্রবক তথায় গমন করিয়াছেন। 

গুজরাটদেশীয় শ্ীধুত নাথুরাম শান্পী সংস্কৃত পাঠশালার অলঙ্কারাধ্যাপক অর্থাৎ 

বিষ্ালঙ্কার ভট্টাচার্ষ্যের স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন । সং চং[ সমাচার চন্দ্রিকা ] 

(২৭ মাচ্চ ১৮৩০ | ১৫ চৈত্র ১২৩৩) 

অদ্যকার চক্জিকায় সংস্কত কালে বিষয়ে এক পত্র প্রকাশ হইল তদ্বিষয়ে আমারদিগের 

বক্তব্য যাহ! তাহা লিখি । 

্রাঙ্গণ প্ডিতের সন্তানের। ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করিলে উপকার লেশও নাই যেহেতুক 
তাহারা উভভয় বিদ্যায় পারগ হইলে যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দাঁন প্রতিগ্রহ এই ষটুকশ্মে 

তুচ্ছন্ধ পরিগ্রহ করিয়৷ বিষয় কম্মে রুচি করিবেন কিন্তু তাহারে অগ্রাপ্তি কেননা হিন্দু- 

কালেজাদি নানা পাঠশালাদ্বারা অনেক বিষয়ি লোকের সন্তানেরা ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ 

হইয়াছে হইতেছে ও হইবেক। ইহারা কেহ দেওয়ানের পুভ্র কেহ কেরাণির ভাই কেহ 

গাজাঞ্চির ভ্রাতৃষ্পুর কেহ গুদাম সরকারের পৌল্র কেহ নীলামের সেলসরকারের সম্বন্ধী- 

ইত্যাদি প্রায় বিষয়িলৌকের আত্মীয় তাহারদিগকে কন্মে উক্ত ব্যক্তিরা অবশ্ঠাই নিযুক্ত করিষা 

দিবেন এবং এই প্রথমতঃ কর্ম হইয়া থাকে যদ্যপি কোন মুৎসদ্দির গুরু বা! পুরোহিতের 
পুল্র গিয়। কহেন যে আমাকে এক কর্খে নিযুক্ত করুন সেই মুতসদ্দি তাহার কর্ম করিয়! 
দেওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ এমত কহিবেন তুমি অশুভক্ষণে জন্িয়াছ এমন লোকের সন্তান 

হইয়! চাকরী করিতে চাহ ইত্যাদি কথায় তাহাকে অপমানিত করিয়া বিদায় করিবেন 

অতএব সংস্কৃত কালেজের ছাত্রের! ইন্গরেজী পড়িলে উভয়্রষ্ট হইয়া একেবারে নষ্ট হইবেক 

মদ্যপি সাহেবলোকের এতদ্ধেশীয় লোককে উভয় ভাষায় পারগ করাইতে বাঞ্ছ। হয় তবে 

হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগের ইঙ্গরেজী এবং সংস্কত বিদ্যাভ্যাস করাইবেন এবং সংস্কৃত 

কালেজে যে সকল বৈদ ছাত্র আছে তাহারদিগকে বিলক্ষণরূপে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় পারগ 
করুন তাহাতে দেশের উপকার আছে যেহেতুক উভয় শান জানিয়া বিলক্ষণরূপে চিকিৎস 

করিতে পাবিবেক । [সমাচার চন্দ্রিক। 

বিদ্যালয় 

(১৪ এপ্রিল ১৮১৯। ১৩ বৈশাখ ১৯২৬) 

শ্রীধূত জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদূরের পাঠশালা ।_মোং কাশতে শ্রীযূত জয়নারায়ণ 

ঘোষাল বাহাদুর এক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন তাহার ব্যয়ের কারণ চল্লিশ হাজার টাকা 

দিয়াছেন সেই পাঠশালাতে সংস্কৃত ও হিন্দী ও পারশী ও বাঙ্গাল প্রভৃতি বিদ্যাবাবসায় 

হইতেছে ইহাতে অনেক নিধন বিশিষ্ট সম্তানেরদের উপকার হইতেছে। 



শিক্ষ। ২৩ 

( ১৭ জুলাই ১৮১৯। ৩ শ্রাবণ ১২২৬) 

বিদ্যাদান1--বদ্ধমান মোকামে এবং তাহার চতুদ্দিকস্থ কোন২ গ্রামে শ্রীযূত কাপ্তান 

টয়ার্ত সাহেবের জি্বায় যে কএক স্কুল আছে খস্কুলেতে হিক্ষিত ও গুণবান হইয়াছে, 

যে দশ২ জন বালক তাহারদিগকে ইংরাজী পড়াইবার কারণ এ সাহেব সাধনপূর মোকামে 
ইংরাজী স্কুল প্রস্থত করিয়। তাহারদিগকে ৭ই জুলাই তারিখে ইংরাজী পড়াইতে আরস্ত 
করিয়াছেন । এবং ইহাতে এক সাহেব স্কুলমেষ্টর হইয়াছেন । 

(২১ আগষ্ট ১৮১৯ । ৬ ভাদ্র ১২২৬) 

বদ্দমানের কালেজ ।--১৪ জুলাই শ্রীযৃত মহারাজ তেজশ্ন্দ্র রায় বাহাদূর আপন 
কালেজের দারোগ! শ্রাধৃত হির বাবুকে কহিলেন থে ইন্তক লাগাইদ কতগুলি বালক 

আমার কালেজে লিখির! গুণবান হইয়াছে । দারোগা কহিলেন যে মহারাজ স্বন্দররূপে 

কেহই হইতে পারে নাই । মহারাজ ইহ। শুনিবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধাথিত হইয়া শ্রীযুত 
বসন্ত বাবুকে আজ্ঞ। করিলেন বে অদ্যাবপি এই কালেজ তোমার জিম্ব। হইল তুমি ইহা 

তদারক করিব। এবং হাকিম সাহেবকে কহিলেন যে তুমি আমার সরকারে এক শত টাকা 

দরমাহ! পাইতেছ অদ্যাবধি আর লা পঞ্চাশ টাকা পাইবা কিন্তু প্রতিমাস বালকেরদের 

ইস্তাহাম তোমার লইতে হইবেক | মহারাজ এইরূপ অধিক ব্যয় স্বীকার করিয়া আপন 

কালেজের অধিক তদারক করিতেছেন । 

(১১ ডিসেম্বর ১৮১৯ । ২৭ অগ্রহায়ণ ১২২৬ ) 

নৃতন কালে ।-_-কলিকাতার পশ্চিম গঙ্গাপার কোম্পানির বাগানের উত্তরে 

ইংগ্ গ্রায়েরদের প্রধান ধন্মাধাক্ষ শ্রীযুত লার্ড বিসপ সাহেব এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিদ্য। 

শিক্ষার করণ এক ম্হাবিদ্যালয় করিতে স্থির করিয়াছেন তাহার টাক! ও সামগ্রী সমবধান 

হইতেছে । কোম্পানির বাগানের উত্তরে অন্গমান পঞ্চাশ যাটি বিঘ। ভি শ্রীশ্রীযুত তাহা 

নিগিত্ত দিয়াছেন সেখানে মংপ্রতি বড় এক ঘর প্রস্তুত হইবেক | 

(২৩ ডিসেম্বর ১৮২০ । ১০ পৌষ ১২২৭) 

নৃতন কালেজ।- শ্রীযূত লঙ বিশপ সাহেব মোং কলিকাতার পশ্চিম পারে 

কোম্পানির বাগানের নিকটে এক কালেজ বসাইবেন তাহার কারণ ১৫ দিসেম্বর শুক্রবারে 

সেখানে অনেক ভাগ্যবান লোক ও শ্রীূত জে ইয়াট সাহেব ও শ্ীমৃত জে আদম্স সাহেব ও 

শীত মেজর জেনেরাল হার্দবিক সাহেব ও শ্রীযূত অডনী সাহেব ও তাহার পত্বী ও আর২ 
ভাগ্যবান সাহেবেরদের বিবি লোক ও কলিকাতার অনেক উপদ্দেশক সাহেব এই সকল 

লোক একত্র হইয়াছিলেন ততৎকালে শ্রীযুত লঞ্ বিশপ সাহেব ঘে২ লোক এই কালেজের 



২৪ লওবাদ পাত্রে সেক্ানেনন্র কথা 

মন্ঃপাতী হইবেন তাহারদের কারণ শ্রী্নী ৬ স্থানে প্রার্থন। করিলেন । পরে এক পিভুলের 
পথে সন ও সারিখ এ রাজ্যের নাম ও আর২ বিষয় সকল খুদ্দিরা এক প্রস্তবের নীচে প্রথম 

ইষ্টক পুতিলেন। 

( ১* ভিসেদ্দর ১৮২৫ | ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩২) 

বিসোপ সাহেবের কালেজ।-_ শশ্রযুত লর্ড বিসোপ সাহেবের কালেজের কতক 

ইম।রহ বাকী আছে তাহাতে গত রবিবারে শ্রীশ্ীযুত লার্ড বিসোপ সাহেব কলিকাঁতার 

প্রধান গিজাঘরে গ্িজ। করিয়। আোতারদের সাক্ষাৎ এ কালেছের অপ্রতুল প্রকাশ করিলেন 
তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে চারি সহশ্র মুদ্রা সহি হইল । 

(২৯ ডিসেম্বর ১৮১১ । ১৬ পৌষ ১১২৮ ) 

ইন্তেহাম অথাৎ পরীক্ষা ।মোক।ম কলিকাতাতে যেখানে ইঙ্গরেজী পাঠশালা 

আছে তাহার পূর্বাপর এই রীতি আছে যেব্ড দ্রিনের সময়ে সেখানকার তাবত্বালকের 

পন্থীন্মা হয় তাহাতে ঘে২ বালকেরা পূর্ব ব্সরহইতে পর বৎসরে অধিক বিদ্যাশিঙ্ষা 
করিয়।ছে তাহারা ব্বর্ীলঙ্কার প্রভৃতি পারিতোধিক পাঁয়। তাহাতে ১১ দিসেম্বর শুক্রবার 

ধশ্মতলার শ্যুত দ্রমন্দ সাহেবের ক্ষলে পরীক্ষা সময়ে কলিকাতার গ্রীযুত বাবু গোপীক্ক্, 
দেবের জামাত! শ্রযুত হরিদাণ বস্থু উঠিয়া সকলের সাক্ষাৎকারে কহিলেন যে আমি এই 
ক্লে পাচ বর থাকিয়া বিদ্যাভ্যাম করিলাম ইহাতে স্কুলের অধ্যক্ষ সাহেবেরদের আমার 

প্রতি যেমত অনুগ্রহ তাহা আমি কহিয়। কি জানাইব এবং এই সংসারে ঘত দান আছে 

বিদ্যাদানের তুল্য কোন দান নহে এই বিদ্য/ আমাকে দান করিয়াছেন অতএব 
আপনারদের অনুগ্রহেতে আমি রুতবিদ্য হইয়। কম্মান্তরে প্রস্থান করি ইহা কহিয়া অতি 

মনোছুঃখে বিদায় হইলেন। পরে অধ্যক্ষ সাহেবেরা তাহার বাক্যেতে তুষ্ট হইয়। 
পারিতোধিক এক কেতাব দিলেন ও তাহার উপায়ের সপরামর্শ তাহার! দিলেন । 

( ১৩ জুলাই ১৮২৯ । ৩০ আষাঢ় ১২২৯) 

শ্রীরামপুরের কালেজ অথাৎ বিদ্যালয় ।--এই বিদ্যালয়ের অধ/ক্ষ সাহেব লোকের! 

বাসন। করিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় ভাগাবান হিন্দু কিনা মুসলমানের সন্তানেরদিগকে 

ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করান। যে সকল ভাগাবান লোকের সন্তানের! ইতরাঁজী 
শিক্ষার্থে আসিবেন তাহার। অত্যক্প ব্যয়েতে বিদ্য। পাইবেন । এ বিদ্যার্থিরা অন্যত্র 

বাস করিয়া থাকিবেন কিন্তু কাঁলেজের রীত্যন্তসারে তাহারদিগকে চলিতে হইবে অর্থাৎ 

সময়ান্সারে গমনাগমন ইত্যাদি করিতে হইবে । এই বিদ্যালয়ে যে ইউরোগীয় বিদ্যা 

প্রচার আছে তাহার মধ্যে খিনি যাহ! শিক্ষা করিতে বাসন। করেন তিনি এই কালেজের 
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শিক্ষাদীতা শ্রীযুত রিবরেণ্ড জন ম্যাক সাহেবের দ্বার শিক্ষা পাইবেন। এই কালেজে 

ইউরোপীয় বিদ্যা শিক্ষা করিলে যত লাভ হয় তত লাভ ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে হয় ন। 

যেছেতুক এই কালেজে কেবল সাধারণ ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষ। যে পাইবেন এমত নয় কিন্ত 
বৃহ২ যস্ত্র দর্শনে ভগোৌলবিদা। ও খগোল বিদা। ও রসায়ন বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা ও পর্বৃত্তীস্ত 

বিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা পাইবেন। অতএব এই বিদ্যালয়ে যে কেহ আপন সন্তানকে 

পাঠাইতে বাসনা করেন তিনি শীরামপুরস্থ কালেজে শ্রীঘৃত রিবরেণ্ড ডাক্তার ফেরী 

সাহেবের নামে পত্র পাঠাইলে বিশেষ জানিতে পাইবেন । 

(১৩ নভেম্বর ১৮২২ । ২ অগ্রহায়ণ ১২২৯) 

মরণ ॥_-মোকাগ শীরামপুরে ফিলিক্ম কেরি সাহেব ১০ নভেম্বর রবিবার বেল। 

তিন প্রহরের সময় পরলো! প্রাপ্ত হইয়াছেন ইনি নান! দেশ ভ্রমণ করিয়া বন্ম। প্রভৃতি নান। 

বিদ্যোপাজ্জন করিয়াছিলেন এবং তাহার বিদ্যার খ্যাতি অসাধারণত্বরূপে বহু দেশ. ব্যাপিনী 

ছিল। এবং ইনি স্বপিতু ঈীঘূত উল/ম কেরি সাহেবের কম্মের অনেক সাহাধ্য করিতেন ও 

নান। প্রকার গ্রন্থ বাঙ্গাল ভাষাতে তজম। করিতেন সংপ্রতি তাহার অবর্তম(নেতে এই২ 

সকল কর্মের ক্ষতি হইল। ইংরাজী ও বাঙ্গাল। ডেকপিয়ানরি যাহা শীত বাবু 

রামকমল সেন ও ফিলিস্ম কেরি সাহেব উভয়ে করিতেছিলেন। বশ্ম। অঞ্রে পালি সংস্কৃত 

ব্যাকরণ ও তাহার বাঙ্গাল । কলিকাতার ক্লবুক সৌসঘ্সিটার কারণ দিগ্দর্শন। 

পীরাম্পুরের কালেছ্দের কারণ রসায়ন বিদ্য/। আপনি করিতেছিলেন বিদ্যাহারাবণি 

অথাৎ ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা। স্বতি নামে এক পুস্তক ইংরাজীহইতে বার্খাল করিতেছিলেন । 

যাত্র্যগসরণ নামে এক পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন । ব্রিটান নামে এক পুত্তক সমাগ 

করিয়াছেন। "জার কএক রকম ভাষাতে বাইবেলের পুরুপ পড়িতেন ইহার পরলোক 

হওয়াতে অনেকে খেদিত হইয়াছে ইনি অতিশর বিদ্বান ও পরোপকারী 5 পরদুঃখে কাতর 

এ শরণাগত প্রতিপালক ৪ অতি বড় আলাপী ছিলেন। 

(৭ মাচ ১৮২৯ । ২৫ কফাল্কন ১২৩৫) 

ভবানীপুরের গুল।__গত সপ্তাহে ভবানীপুরের গুলের ছাত্রেরদের পরীক্ষা হইল 

সেই ভবানীপুরের স্কল প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল শ্রীজগমোহন বন্থকতক স্থাপিত হইয়াছে 

বাঁলকের। প্রাীন ইতিহাস ও ব্যাকরণ ও ভূগোল ও খগোল বিদ্যাতে উত্তম পরীক্ষা দিগ 

তাহার পর তাহার! নানা গ্রন্থের আবৃত্তি করিল এবং ঘে২ বিষরে তাহারদের পরীক্ষা হইল 

সেইহ বিষয়ে তাহারদের পরীক্ষা উত্তমরূপে হইল | 

আমরা শুনিতেছি যে এই পাঠশালার তাবৎ খরচপত্র এ জগমোহন বন্থ ধশ্মাথে দান 

করিতেছেন ইহাতে তাহার উপধক্ত প্রশংস। গত সপ্তাহের ইঙ্গরেজী সমাচার পত্রে প্রকাশ 

শু 
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গাইয়াছে তাহার অনুগামী হইয়া আমর! এক্ষণে যে অল্প প্রশংস। করি তাহাতে এ জগমোহন 
বস্থ বিরক্ত হইবেন না ইতর লোকেরদের নিকটে গান ও বাদ্য প্রদানের ষে মূল্য থাকে 

তদ্বিধয়ে আমরা স্ত্বতি কি অবজ্ঞ। করিব ন। কিন্ত আমরা এই জানি যে এই পৃথিবীর মধ্যে 
যেখানে যত শাস্ত্র ও কাব্যাদি আছে তাহাতে বিদ্যাদানের গুণ লিখিত আছে এবং সকল 

জাতির মধ্যে ইহার অতিন্থধ্যাতি আছে বিশেষতঃ এ দেশে বিদ্য। প্রদানের বিষয়ে অল্প 
লোকের মন ছিল সমারোহপূর্বক বিবাহ দেওয়। কি আাদ্ধকরণেতে যেরূপ স্থখ্যাতি পাওয়। যায় 

তাদৃশ স্থখ্যাতি অদ্যপণ্যন্ত এ দেশের মধো অন্ত কোন বিষয়ে পাওয়া যায় না এতঙ্গিমিত্তে 

ধাহার! হ্থখ্যাতির সাধারণ পথ ত্যাগ করিয়া বিদ্যাদানের অপ্রকাশিত পথে গমন করেন 

তাহারদিগের স্তব জ্ঞপন কর। মম্ব(দপত্রের ছার। অতুযচিত। 

গত পাচ ছয় বৎসরের মধ্যে এ দেশে ইংগ্রপ্তীয় ভাষা ও বিদা। শিক্ষাকরণার্থে যে 
উদ্যেগ হইতেছে তাহ অত্যাশ্ধ্য । ইহার পর্বে আমরা শুনিতাম যে ইংগ্রণ্তীয় ভাষার 

ছন্রের। ধত্কিঞ্চিৎ পড়াশুনা করিয়। কেরাণিরদের পদপ্রাপণাথে সেই ভাষ। শিক্ষা করিত কিন্ত 

আমর এখন অত্যাশ্চধ্য দেখিতেছি যে এতদ্দেশীয় বালকের ইংগ্রপ্তীয় অতিশয় কঠিন পুস্তক 
ও গৃঢ় বিদ্যা আক্রমণ করিতে সাহপিক হইয়াছে এবং ভাষার মধ্য নাহা অতিশয় ছুঃশিক্ষণীয় 
তাহা আপনারদের অধিকারে আনিয়াছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দু কালেজের বিদ্যার্থিরা ও 

শ্রীধৃত রামমোহন রায় ও শ্রীমৃত জগমোহন বস্তুর পাঠশালার ছাত্রের! ইতগ্রপ্তীয় সাহেবেরদের 

নিকটে ইত্গণ্তীয় ভাষার উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে । এতদ্দিময়ে যে প্রশংসা! আম্র। ইতর পায় 

সাহেব লোকের নিকটে অরবণ করিয়/ছি তাহ। যদি লিখি তবে তাহা খোসামোদের ন্যায় জান 

হইবে কিন্তু আমরা ইহ। কহিতে পারি যে এই সকল পরীক্ষাতে এতন্েশীয় কনা 

সাহেব লোকেরদের যথেষ্ট সন্ষ্টি হইয়াছে এবং তীহারদের ইচ্ছ। আছে থে ইং্গপ্তীয় বিদ্)। 

দিন এদেশে অধিকবূপে প্রচার হয়। 

কলিকাতা মাদ্রাসা 

(3৪ জুলাই ১৮২৩ | ১০ আবণ ১২৩১) 

বিদ্যাবৃদ্ধি __ভারতবনের মধ্যে কাশী ও কান্তকুন্ডপ্র ভূতি গ্রধ।ন২ নগরেতে সাধারণ 

লোকেরদের বিদ্যাভ্যাপার্থে প্রায় পাঠশালা স্থাপিত! ছিল না এবং পূর্বকালীন ভাগ্যবান্ 

লোকেরাও বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে উতন্থক ছিলেন না ইহাতে অধিক লোক জ্ঞানব।ন্ হইত ন! 
এবং অন্য২ দেশের বিবরণও জানিতে পারিত ন। স্কৃতরাং অসভ্যর ন্যায় থাকিত। কিন্তু 

এক্ষণে ইংগ্নত্তীয় কোম্পানি বহাদরের রাজ্য হওয়াতে দিনে লোকেরদের জ্ঞান ও অর্থ ও 

সভ্যতার বুদ্ধি হইতেছে যেহেতুক সাধারণ লোকফেরদিগকে বিনামূলো বিদ্যাদানার্থে নানা- 

স্থানে পাঠশালা স্থাপিতা হইয়াছে ও হইতেছে এবং নানীপ্রকার জ্ঞানজনক পুস্তক ছাপ। 
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হইয়। সর্বত্র যাইতেছে ইহাতেও লোকেরদের দিনে২ জ্ঞানোদয় হইতেছে ও সভ্যতাবৃদ্ধি 

হইতেছে । বিশেষতঃ কলিকাতা মহানগরীতে পরমকারুণিক কোম্পানি বহাদর অনেক 

অর্থ ব্যয়পূর্ধবক কএক মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন ও নানা দদগ্দেশ হইতে নানাপ্রকার 

পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন। সংপ্রতি শুন গেল ১৫ জুলাই বৃহস্পতিবার শহর 

কলিকাতাতে এক মহম্মদী মদরসা অগাৎ পাঠশালার মুলপ্রস্তর সংস্থাপন হুইয়াছে এবং 
মেসনরি সংপ্রদায়ের সাহেবের! পার্কপ্থিটে ৩৮ নগ্ধরের গ্রাগ্ুলার্ড নামে গৃহে একত্র হইয়া 

বাদ্যোদ্যম করত ধারানুমারে সেখান হইতে গমন করিয়। এ পাঠশালার মূল প্রস্তর সংস্থাপন 
করিলেন পরে এ সংপ্রদায়ের ধম্মাধ্যক্ষ তদ্বিষয়ে সর্বস্রষ্ট। সর্বব্যাপি পরমেশ্বরের স্তব 

করিলেন । পরে রূপ্যময় কৌটাতে করিয়! যব ও দ্রাক্ষারস ও তৈল লইয়। ঈশ্বরের আশীর্বাদ 

প্রাথনা করিয়। তছুপরি অর্পণ করিলেন । এ সময় নগরস্থ অনেক লোক তদ্দর্শনার্থ সেম্থানে 

একজ্র হইয়ছিল । 

কলিকাত। মাদ্রানার উৎপত্তির কথা £--১৭৮*) দেপ্টেত্বর মানে কতকগুলি শিক্ষিত পদস্থ মুসলমান 

গভর্ণর-জেনীরেল ওয়ারেন হেষ্টিংণের সহিত সাক্ষীৎ করিয়া! বলেন যে তাহারা মজিদ-উন্দীন নামে একজন 

বিশিষ্ট পণ্ডিতের সন্ধান পাইয়ীছেন, এবং এই স্থঘোগে একটি মাদ্রাসা বা কলেজ প্রতিষ্ঠ করিলে মুদলমান- 

ছীত্রের] ম্জিদ-উন্দীনের অধীনে প্রধানভঃ মুসলমান আাইন শিখিয়। সরকীরা কাষ্যের উপযুক্ত হইতে পারিবে । 

হেষ্টিংন সম্মত হইলেন, এবং পরবত্তা অক্টোবর মাসে মজিদ-উদ্দীনকে নিযুক্ত করিয় তাহার উপর একটি 

স্কুল চালাইবার ভার দিলেন। ইহার জন্য মানে মানে ৬২৫. টাক ব্যয় হইতে লাঁগিল। ন্কুল-গৃহ-নিন্মীণের 

জন্য অল্পদিন পরেই হোেষ্টংদ ৫৬১১২ টাক দিয়া, 'বেঃকগানার নিকট, পন্সপুকুবে, একখণ্ড জমি কিনিলেন। 

১৭৮* অক্টোবর হইতে পর বৎসরের এপ্রিল মান পর্যন্ত স্কুলটি হেষ্টিংনের নিজবায়ে চলিয়াছিল। এই 

এপ্রিল মাসেই তিনি বোর্ডের নিকট প্রস্তাব করিলেন, আতঃপর সরকারের উচিত মাদ্রানা-পরিচাঁলনের 

সমস্ত খরচ-খরচা বহন করা, এবং পদ্মপুকুরে কেনা জমির উপর একট উপযুক্ত কলেজ-গুহ নিশম্নাণ করা । 

হেষ্টিংসের প্রস্তাব মন্ুমৌদন করিয়। বোর্চ বিলাঁতে কর্তৃপক্ষকে লিখিলেন। কিন্তু ১৭৮৯, এপ্রিল মাসের 

পুর্বেবে সরকারা অর্থে মাদ্রানী-পরিচাঁলনের কোনো ব্যবস্থা ঘটিয়া উঠে নাই । ১৮২) ওরা জুনের একখানি 

নরকারী কাগজে প্রকাঁশ, ১৭৮১ মনের ৩*এ এপ্রিল হইতে পর বৎসরের মে মাস পধ্যন্ত মাদ্রাণীর হিসাব-নিকাশ 

বোডের নিকট পেশ করিয়া, হেষ্টিংদ তাহার খরচ-খরচ)? বাবদ ১৫২১২ টাক, ও বৈঠকখানার নিকট 

পদ্মপুক্ুরে দে-জমির উপর মাত্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার দাম ৫৬৪১২ টাঁকা মিটাইয়। দিবার জন্য 
বোর্কে অনুরোধ করেন। বোর্ড ইহাতে সম্মত হইয়ীছিলেন। দেখা যাইতেছে, ১৭৮২ সালের জুন 

মাসের পূর্বেই মাদ্রানা নিশ্মিত হইয়াছিল। বছবাজারের দক্ষিণে, পূর্ববে যে-বাঁড়িতে চাচ অফ স্গটলাপ্ডের 

জেলানা মিশন স্থাপিত ছিল, পেই জমির উপর শীদ্রান। নির্মিত হয়। কিন্তু স্থানটি অগ্বাস্থ্যকর, এবং 

ছাত্রগণের নেতিক উন্নতির পরিপন্থী বিবেচিত হওয়ায় সরকার ১৮২৩ সনের জুন মাসে অপেক্ষাকৃত 

উপযোগী স্থানে-দুদলমীন-বনথল কলিঙ্গাতে (বর্তমান ওয়েলেললি ক্ষৌয়ার) এক নুতন মাদ্রাসা স্থাপন 

করিবার সন্কল্প করিলেন। জমি-ক্রয় ও কলেজ-গৃহ নির্মাণের জন্য ১১৪০,৫৩৭২ টাকা ব্যয় হইল । “সমাচার দর্পণ? 

হইতে বে-অংশটি উদ্ধত করিয়াছি তাহ! হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে ১৮২৪ সনের ১৫ই জুলাই তাঁগিখে 

বস্তমান মাপদ্রীনার ভিত্তি স্বাপিত হয়। ১৮২৭, আগষ্ট মান হইতে এখানে নিয়মিতরূপে কলেজ বসিতে 

থাকে । 



রি সংল্রাদ পত্রে সেকাবেেল্র কথা 
১৮৩০, ১১এ মে তারিখের “সমাচার দর্পণ, একটি “ইশভেহার" বাহির ভতয়াছিল ; তাহা পাঠে ভ্ানা 

বায় সর্বপ্রথম কোন্খানে মাদানা নিশ্মিত হয়। ইএতেভারটি এউরূপ -5 

“ভাড়া দেওয়। মাইবেক কিনব নিক্রয় হউবেক । 

নভবাজারে ১১১ শম্বরের গদি ও বাটা থে স্বানে পুর্বে মহম্মদন মদদ) হিল হাত বাজারের টিপনূক্জ উত্তম 

স্কান কিন্বী নানাকঞ্পের নিমিত্তে অনাযানে রূপান্তর করা নাইতে পারে ভাহা আগাদি ৮ জলাত 

পৃহস্পতিধার মেঃ টালা কোম্পানির নালামে বিকয় হইবেক যদি উষ্ভার পর্ধে ভাঢ়া কিন্বা 

খোনলওদাদ্ছারী বিলি নালাগে)? 

কলিকাত। মাদ্রাগার বিঠত ইতিহান £71971////: 17151 7171575011/,181)5,-1100751011 

( গণকারা কাগলপত্রের নাহাধ্ে লিখিত এম, পি, সান্তানের প্রবন্ধ 71 (084, 1৮051012111 

/1151))1/, /)0511/1/ 1(৮ /১/১/)81 91412 7)/ 1187 /0111//011. 11127611711 1111 €7/1/1111111)1 

11151101111) /1)11/)1/641 1১) 111৮ 17)/11.1) 1)। €714,1116 11161 115 :8/8)//6//, 

হিন্দু কলেজ 

( ১৩ মে ১৮২১ । ১ জ্যোষ্ঠ ১১৩৩ ) 

হিন্ক।লেজ।-আমরা পূর্বে প্রকাশ করিয়াছি যে পটলঙাঙ্গার পাঠশাল। খর প্রত 

হইলে হিন্কীলেজ এ ঘরে আসিবেক এক্ষণে আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে ২০ 

বৈশাখ সোমবার সংস্কৃত পাঠশাল। ও হিন্দুকালেজ বিদ্য।লয় এ বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে 1... 

ইংরাজী পাঠশালায় ডিয়রম্যান নামক এক জন গোরা আঁর ডি রোজী সাহেব এই 

ছুই জন নৃতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন এক্ষণে প্রায় ১৫ জন ছাত্র আছে শুনিতে পাই থে 
আরে! এক শত ছাত্র হইবেক আর তদন্ুসারে ইংরাজী শিক্ষক ও পণ্ডিত ও মৌলবাও 

নিষুক্ত হইতে পারিবেক। এক্ষণে ৮ আট জন ইস্কুল মাস্তর আছে ইহারা সকলেই পড়ায় 

পূর্ব্বে যে পড়ুয়াদ্বার| পড়ান ছিল তাহ। উঠিয়া গিয়াছে একালেজ ঘর সকল যে প্রকার সুখদ 
হইয়াছে আর বালকেরদিগের জলপানের জন্য বসিবার স্থানে ও প্রত্যেক স্থানে তাহারদিগের 

পরিচধ্যার নিমিত্তে চাকর নিযুক্ত হইয়াছে তাহাতে কে না ইচ্ছ। করিবেন অর্থাৎ প্রায় 
সকলের ইচ্ছা! হইবেক যে এ পাঠশালায় আপন২ বালক পাঠাইয়। বিদাশিক্ষা করান আর 

ঘেপ্রকার পাঠ হইতেছে ইহাতে অঙ্ভব হইতেছে যে অন্পনকালের মধ্যে অনেকেই 

কৃতবিদ্য হইতে পারিবেক। সং চং। 

টমাস এডওয়ার্ড তাহার 112)8)4/ /)0।0) (1১১৭) পুস্তকের ৩০ পৃষ্ঠায়, এবং কিশোরীচাদ মিত্র 

হিন্দু কলেজ-সম্বন্ধে তাহার বক্ততীয় (41 /99//)21)181061 ১1:00 ০01 /%114 116) 105 1১68) 

(11090031110 41000900150 13, 1), ২3511) ডিরৌজিওর হিন্দু কলেজে নিয়োগের তারিখ যথাক্রমে 

মার্চ ১৮২৮ এবং ১৮২৭ সন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দুইটি তারিখের কোনটিই যে ঠিক নহে তাহ 

উপরিউদ্ধ ত অংশপাঁঠে জান! যাইতেছে । 



শিক্ষা | ২৯ 

( ৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭। ২২ মাঘ ১২৩৩ 1 

হিন্দু কালেজের ছারেরদিগের পরীক্দা ।--২৭ জান্থআরি শনিবার পটলাঙ্গার হিন্দু 

কালেজে অথাৎ বিদ্যালয়ে ছাত্রেরদিগের সান্ধখসরিক পরীক্ষা হইয়াছিল এবং যাহাকেং 

পারিতোধিক দেওয়। গিয়াছে তাহার স্কল বিবরণ । 

পাঠশালায় তাবৎ ছাত্র প্রায় ৩৭০ জন ও তাহারদিগের নার শিক্ষক সভেবের। 

ও পণ্ডিত মৌলবী ইত্যাদি সকলে আপন১ ম্হুলহহতে শারিবন্দি হইঘ| শরেথক্রমে সংগত 

পাঠখালার উত্তম পরীক্ষার নিরূপিত ঘরে আসিরা শ্রেণাকমে দখ ঘণ্টার পরে স্বন্থ স্থানে 
উপবিষ্ট হইলেন পরে কালেজের অধ্যক্ষ বাবরা « সাভেবেরা উপনীত হইলেন সা 

দশ ঘণ্টার সমষে বিদ্যাবিময়ক কমিটার অধিষ্গাত আনুত হেরিণ্টন সাহেব আইলে রীতিক্রমে২ 

সকলে বদিলেন ইহাতে শঈঘুত বেলী সাহেব ও লসিংটন সাহেব ও ঞ্্রীযুত মাকনাটন 

সাহেব ও ধশ্মাধ্যক্ষ শ্রযূত “করি সাহেব প্রক্ততি এবং শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাঁভাছুর- 

প্রচ্তি অনেক প্রধান লোক ছিলেন পরে ১৩ হইতে ১ কেলাস অর্থাৎ পর্ণক্রপ্/ 
ছা/ত্রর। খাহার। অন্য৯ অপেক্ষ। অধিক পরিশ্রম করিরাছিল ও উত্তম পরীশ্গ। দিমাছিল 
তাহার খাত।২ আসিয়। শবশাস্তু অস্কশস্্র খগোল গোল ও অন্ন দর্শন শাশ্বের পরণঙ্গা 

'দয়াছিল পরে তাহারধিগকে কালেজের মোহর আঙ্গিত পান্দোক্ত শাস্ত্রের নানাবিন পুহথক 

পাঁরিতোধিক দের] গেল ইহার শেষ বৃত্তান্ত আগামি সপ্তাহে প্রকাশ কর! যাইবে ।- সং চং। 

( ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯ । ১১ ফকান্্ুন ১২৩৫) 

বলিকাতাস্থ হিন্দু কালেজ।--গত বুধধারে কলিক।তা্চ হিন্দু ঝকালেজের হান্ের। 

এ শ্রযুত বড় সাহেবের গৃহে পারিতোধিক পাইবার নিমিত্তে একত্র হইয়াছিল। এ দিব 

ছাত্রের প্রাতঃকালে একত্র হইতে আরম্ভ করিল দশ ঘণ্টার সময়ে উপরিস্ত বড় দালানে 

সকলেই একব্রিত হইল সেই সময়ে সেই স্থানে এতদ্দেশীয় অনেক ভাগ্যবান লোক ও শ্ীযুত 

বেলি সাহেব ও অন্য, ভাগ্যবান সাহেবেরাও আসিয়াছিলেন বেলা ১১ খণ্টার সময 
শরীশ্ীযুত ও শ্রীমতী ও তাহার শুসাহেবের। ই দালানে প্রবিষ্ট হইলেন । এবং সেই সময়ে 

পারিতোধিক দিতে আরম্ভ কর। গেল প্রথম ্ল।ণের ছাত্রেরদের পারিতোধিক শ্রঞ্ীযৃত স্বহন্ডে 

প্রদান করিলেন শ্রীশ্াযুতের সম্মূণে নীচের লিখিত ছাত্রেরা ইন্গরেজী কাব্য পুস্তকের চুষ্ঘক 
উত্তমরূপে আবৃত্তি করিল । 

শ্রীবিনায়ক ঠাকুর। শ্রীতারিণীচরণ মুখুষ্য।। ঞরারুষ্ণ মিত্র। শ্রগৌরঠাদ দে। 

প্লীনুসিংহচন্দ্র বন্থু। শ্রীরামতন্ন লাহড়ি। শ্রীদিগঞ্থর মিত্র। শ্ীদেবানন্দ মুখোপাধ্যায় । 

প্রীরামগোপাল ঘোষ । শ্রীমহেশচন্দ্র সিংহ | শ্ীশিবচন্্র দে। শ্ারাধানাথ শিকদার । 

শ্রীরসিকচন্দ্র মুখুয্যা । শ্রীহরিহর মুখুষ্যা । শ্রীতারকনাথ ঘোষ | শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যয় | 
শ্্রীধাদবচন্দ্র সেন। শ্রীবেণিমাধব ঘোষ । শ্রীপ্যারিমোহন সেন। শ্রীঅমৃতলাল মিজ্র। 



হি হওল্বাদ পাত্রে দেক্কান্েব্ কথা 

হরচরণ থো। শ্রীরসিকরুষ্ণ মল্লিক।  শ্রীগোপাল মুখুষ্যা। শ্রীবেণিমীধৰ ঘোষ । 

্ীঅমৃতলাল মিত্র । গ্রিকৃষ্ণধন মিত্র । ঞ্কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধায় । শ্রারামচন্ মিত্র । 

সেই পরীক্ষার নির্ব্বাহ উত্তমরূপে হইল তাহাতে শ্রীত্রীযুত অতিশয় সন্থষ্ট হইয়াছেন 

এবং তাহার সস্তোষ এতদেশীয় ভাগ্যবান লোকেরদিগকে অবগত করাইয়াছেন। 

(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭ । ১০ ফাল্কন ১২৩৩) 

হিন্দু কালেজ।--গত বৃধবার বেল! এগার ঘণ্টার সময়ে প্রীপ্রীমতী লেডি উলিয়ম 

বেটিস্ক ও হ্ীমতী আন্রবল লেডি গ্রেও গ্রীমতী আনরবল বিবি বেলি ও শ্রীধৃত পর 

এডাড রৈয়ন সাহেব ও শ্রীমৃত হোণ্ট মেকেপ্সি সাহেব ও শ্রীনৃত হেনরি সেক্সপিয়র 

সাহেব ও অন্ত৯ বিবিসাহেব ও সাহেবলোকেরদের সমক্ষে হিন্দু কালেজের ছাত্রেরদের 

বার্ষিক পারিতোধিক দেওয়! গেল। ইহার পূর্বে শ্রীমৃত ভাক্তর উইলসন সাহেব- 

কতক ছাজ্রেরদের ইম্তিহান সম্পন্ন হইয়াছিল। অপর শ্লীযুত অনরবল বেলি সাহেব 

পারিতোমিক বিতরণ করিলেন । শ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেন্টিস্কের সমক্ষে থেজের 

উপরে ছাঁত্রেরদেরকতকি লিখিত ছবি ও লিখিত্বাক্ষরের আদর্শ রাখ! গেল তদ্ষ্টে 

কালেজের এ যুবাচ্ছাত্রেরদের অত্যন্ত প্রশংসা! হইল। 

অপর সিক্সিপিয়রনামক ইগ্গ্রণীয় এক জন কবিকৃত কাব্যের কএক প্রকরণ 

কতিপয় যুবাচ্ছাত্রের৷ উৎকুষ্টোচ্চারণ পূর্বক সুখস্থ আবুন্তি করিল। কিন্তু বোধ 

হইল যে হরিহর সুখোপাধ্যায়নামক এক বালকের আবৃত্তিতে সকলে বিশেষকূপে 

অত্যন্ত সন্থষ্ট হইলেন। অনন্তর ছুই প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে সকপি সানন্দ চিত্ত 

হইয়া সভাভঙ্গ করিলেন । 
/01/)701 9/ 1116 1)1111) 1 09150 15087 +১০%/, (৮০17 এছ) 0 11.) পাত্রে 

প্রকীশিত "13810100011, 1805 85 80. 12001091101] 1১020৩01" প্রবাদ্ধে আঁমি হিন্দু কলেজ এঠিষ্ঠার 

প্রামীণ্য ইতিহীস দিয়াছি। 

ল1 মান্তিনিয়ের কলেজ 
(9 এপ্রিল ১৮২৯ । ২৩ চৈত্র ১২৩৫) 

জেনরল মার্টিন ।--৬০৭* বৎসর হইল জেনরল মার্টিননামক এক বাক্তি 

আট টাক! করিয়৷ বেতন পাইয়া সিপাহীর বেশে এ দেশে আইল তাহার কিছু ধন 

কিম্বা কৌলীন্ত ছিল না! কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ বুদ্ধি ছিল কোন যোগে তিনি নীচের 

সেনাপতির পদপ্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে একটু জো পাইয়া তিনি টাকা কুড়াইতে 

লাগিলেন কিছু কালের পর তিনি ক্রমে২ উচ্চ পদপ্রাপ্ত হইলেন এবং তাহার টাকার 

রাশির বুদ্ধি হইতে লাগিল এইরূপে ৪০ বত্সরপধ্যস্ত উদ্যোগ করত তিনি ৫৭ 

পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিলেন। অপর লক্ষণৌর নিকটস্থ আপন্ উদ্যানে রাজবাটার 



শিক্ষা ৩১ 

ম্যায় বড় এক কবর গ্রন্থন করাইলেন এবং তিনি এখন সেখানে শায়িত আছেন 

মরণের পূর্বে তিনি এক দানপত্র লিখিয়া যান তাহাতে তিনি নানা ধশ্মর্থে কতক 

ধন ফান্সদেশে আপন জন্মস্থানের দরিদ্র লোককে দিয়াছেন এবং তিনি আরে! এই 

ভকুম করেন যে কলিকাতার মধ্যে আট লক্ষ টাক। বায় করিয়। বিনাম্ল্যে বিদ্যাথিরদের 
পাঠার্ে এক পাঠশালা স্থাপিত হয় অপর দেই দানপত্র ও সেই টাকা কলিকাতাস্থ 

ক্প্রিমকোটের মধ্যে আপিয়। মগ্র হইল এবং তদ্বিময়ে স্ৃতরাং নান। প্রকার 
বাদান্ুবাদ উপস্থিত হইল অদ্যাবধি সেই বাদান্থবাদ মিটে নাই এবং এখন আনরা 

শুনিতেছি ঘে কোন» উকীল কহেন যে তাহার দানপর করণের শক্তি ছিল ন। 

থেহেতক তাহার কহেন যে তিনি মুললমানের রাজোর মধো মরেন অতএব গে 
গ্বানে তিনি মরিলেন সেই স্তানের রীত্যন্সারে তাহার মরণের পর সেই টাক। 

বিতরণ করা যাইবে । আমরা ইহার পর্ষে শুনিয়াছি যে এর্লগুদেশস্থ এক ব্ক্তি 
কহিয়াছে যে যত লোক আন্তবলে জন্মে তাহার ঘোড়া কিন্ত আনর! ইহার পূর্বে 

কখন শুনি নাই যে মুসলমানের রাজ্যে যত লোক মরে তাহার তন্লিমিত্তে মুসলমান 

জেনরল মার্টিন সাহেব ফ্রান্সদেশে জন্মেন উংগ্রণ্ডের অধিকারে টাকা সঞ্চয় করেন 
এপং মুসলমানের অর্ধিকারে মরেন অতএব ইহাতে জিজ্ঞান্ত এই ঘে তিন জাতির 

এর কোন জাতির বাবসশ্থাপারে তাহার দানপর করিলে সিদ্ধ হয় । 

(১১ এপ্রিল ১৮২৯ । ৩০ চৈত্র ১২৩৫ 

চতুষ্পাঠীস্থাপন নিমিত্তে ধন দান ।-প্রায় ২৫ বৎসর গত হইল জেনরল মার্টিন- 

নামক ধনবান অথচ দয়াশীল এক বাক্তি খ্রীগীয়ানেরদিগের বাপকের বিদ্যাশিক্ষার্থে 

কতক ধন দান করিয়া গিয়াছেন কিন্ধ কোন বাধাপ্রযুক্ত এ কম্ম এপর্যান্ত সংপণ হয় 

নাই তদনন্তর শুনা গেল মে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের এক জন আপিসর কোন 

ইঙ্গরেজী বিদ্যালয়ে এক সংক্কত চতুষ্পাী স্থাপন জন্যে অনেক ধন প্রদান করিয়াছেন । 

বিলাভে এইজপে ৯৭২৩৯০ পণ অর্থাৎ ৭৭৭৯১২০ টাক! খয়রাতি বিষয়ে সালিয়ান। 

জমা হয়। আরো শুনা গিরাছে ঘে সংপ্রতি এতদ্েশীয় ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালি 

ভদ্রলোকের! এতদেশীয় বালকেরদের বিদ্যা্থে অনেক টাকা দান করিয়াছেন । অতএব 

অন্য২ বিষয়াপেক্ী এমত সব বিষয়ে অর্থ বায় করাতে এ কাীঙি চিরম্মরণে থাকে । 

( ১১ এপ্রিল ১৮২৯ । ৩* চৈত্র ১২৩৫ ) 

কলিকাতায় নৃতন পাঠশালাস্থাপন ।-.'এই সপ্তাতে আমরা শুনিতেছি যে তাহার 

| জেনারেল মার্টিনের দানপত্রের ] নিষ্পত্তি হইয়াছে এবং তিনি থে পাঠশালার কারণ টাকা 

নান করিয়া মরেন সেই পাঠশাল! সংপ্রতি স্থাপিত হইবে । 



৩২ সংন্বাদ পত্রে সেক্কাবেলব্র কথা 

গত ১২ মাচ তারিখে স্ুপ্রিমকোটের জজসাহেবের তাহা অপনারদের ডিক্রীক্রমে 

পন করিতে হুকুম করিলেন অতএব গত ও এপ্রিল তারিখে স্প্রিমকোটের মাষ্টর শ্রীমূত 

জণ্ভ মণি সাহেব এই ইশতেশ্গার দিয়াছেন ঘে চৌরঙ্গীর মাইট বাজারের যে ভূমি ক্রীত 
হইয়াছে তাহাতে ত্রিশ জন বালক ও ত্রিশ জন বালিক। ও এক জন শিক্ষক « এক জন 

শিক্ষাকারিণী ও চাকরপ্রভৃতির বাসের নিমিন্তে এক গৃহ্গ্রন্থনের বরাদ্দ করিবেন সেই 

গুহ প্রন্নতি ১৮৩০ সালের দিসেঙ্গর মাসের মধ্যে প্রশ্থত করিতে হ্ভবে এবং তাহাতে এক 

লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইবে না। অতএব এত কাশের পর জেনরল সাটিনসাহেবের 

ইষ্টসিদ্ধি হইবে । 
রঙ মাটিনের নাম অনেকেরই নিকট জপরিচিত। তীহারই দানে কলিকাতা ও লঞ্ষেোয়ের লা মার্তিিয়ের 

কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠান্সের লিয় শহরে তাহার জ্ম। দেশের অন্যও ভিনি বহু অর্থ দান করিয়া 

গিয়াছেন। তিনি “কাম্পানার একজন নামগার্া ফরাসী ক্পচ।রী ছিলেন 

পণ্ডিতদের কথ। 

(৯৪ আগন্ ১৮১৮1 ১৪ ভাদ্র ১২২৫) 

মরণ।--নবদ্ধীপের রাননাখ তকসিঙ্গা% ভট্টাচার্য তিনি পশ্মশাপ্বেতে অতি খ্যাত 

অনেক কালপথান্ত মধাপক"*-১*সতপ্রতি কালগ্রাপ্ধ হই হইয়াছেন । 

( ২১ নবেহ্ধর ১৮১৮ । ৭ অগ্রহায়ণ ১২২৫) 

শুভ রথুমণি বিদ্যাভধণ ।--অনন্যসাধারণ পাণ্ডিতাশ্য় মহামহোপাধ]ায় মহারাজ 

গুরু শ্রীঘত রঘুমণি বিদাভষণ ভট্রাচাধ্য এতাবৎ কাল বিময়ন্থখাহ্ছভব করিয়া সম্প্রতি 

স্বাুরূপ পুলে স্বকীয় ধন সম্প্ি শিশ্যাদি সমপণ করিয়া কাশী বাপাভিলাধী হইয়া প্রস্থ'ন 

করিয়াছেন । 

( ৯ জানুয়ারি ১৮১৯ | ২৭ পৌষ ১১২৫) 

রঘুমণি বিদ্যাডষণ।-_রঘুমণি বিদ্যাভৃষণ ভট্টাচাধ্য কাশী প্রস্থান করিয়। পথে 

গঙ্গাতীরে পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন ইহাতে সকলের মনে অতিশয় খেদ 

হইয়াছে যেহেতুক তাদৃশ পাণ্ডিত্যাশালী মন্থুধ্য এতদ্দেশে ছুলভ। তিনি পুর্বে যখন কাশী 
গিয়াছিলেন তখন কাশীবাসি সর্বাদেশীয় পর্ডিতেরা তাহার আগমনবাতী। শুনিয়। সাক্ষাৎ 

করিতে আইলেন তাহাতে যিনি যে শান্সের প্রসঙ্গ তাহার নিকটে করিলেন তিনি তাহারি 

সছুন্তর করিয়া সকলকে নিরস্ত করিয়া আপ্যায়িত করিলেন ইত্যাদি তাহার পাঙিত্োের 

অনেক কথা আছে । 
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তাহার বিষয়ে খেদোক্তি 

কোন পিত হাঠা। মরণের সনাচারে অতিশয় শেদাখ্বিত হই এই শোক লিগিঘা এই দর্পণের 
নিদিত্তে পাগাইলেন। 

বিদ) কল্প বু ছিল মন্দাকিনী তীরে | 

কলভগ্ন হেতু মগ্ন হইল সেই নীরে ॥ 
ব্যাপিল অজ্ঞানরূপ অন্ধকার খোর । 

রখুমণি হরণ করিল কাল চোর ॥ 

অলগ্কার নিরাধার করে হাহাকার । 

হইল বেদান্ত অন্ত নিতান্ত এ বার ॥ 

শুর অতি শব্দশান্্ আশ্রয়রহিত | 

সন্রণা করেন তন্ধ মন্তরণাযধিত ॥ 

নম্মশাস্্র মন্ত্র পীড়। প্রাপ্ত এভ দিনে । 

অগণিত স্থিতি চিশ্ছ। গণিতের মনে ॥ 

মীমাংস| করিতে নারে মীমাংসা ভাবিয়। 

অসংখ্য সাংখোর দুঃখ স্থান ন। পাইয়। 
কর্কশ স্বভাব তর্ক তকিম়্াছে ভাল । 

অন্যের আশ্র্জে বরং কাটাইব কাল । 

মনে খেদ করে বেদ হইল হতাশ | 

গৌড়ভূমি পরিহৃরি করে কাশী বাস ॥ 

(১২ ডিসেম্বর ১৮১৮। ২৮ অগ্রহায়ণ ১৯১৫) 

নহারাজ কৃষ্5ম্দ বায় ।--গ্পপাড়ানিবাসী বাণেখর বিদা।লগ্কার ভট্টাচার্য্য মোং 

কুণ্নগরে রাজবাটাতে নিমন্্রণে গিপ্াছিলেন তথাকার এই ধারা ছিল ঘষে ত্রাঙ্গণ পঞ্ডিতের। 

নন্ত্রণে আাসিতেন তাহারা গমনকালে শিমগ্রণের বিদায়ি টাক। ও গাড়ু ও শালপ্রভৃতি ও 

ঘাইবার কারণ নৌকা৪ পাইতেন তাহাতে এক সময় বাণেখর বিদ্ঠালগ্কার বিদায়ি পাইতে 

বিলদ্ব হইলে মহারাঙঈগ কণ্ণচন্্র রাের নিকটে সঞ্কেত দ্ার। এই কহিয়া পাঠাইলেন যে মহ।রাজ 
অ।গি বিদাখি পাইলে যাই ন। পাইলেও যাই । মহারাজও তাহার সছুত্তর করিলেন যে 

ভট্টাচাথাকে কহ থে বিদাগ্ি না দেওয। যাইতেছে । ইহাতে এ বিদযালঙ্কার রাজ।র উপঘুক্ত 
উত্তর শুনিয়া ও আপনর হষ্টসিদ্ধি হওয়াতে পরম হৃষ্ট হইলেন ও ক্ষণেক পরে তাহার বিদায় 

টাক। ও ঘড় ও শাল প্রভৃতি ও আরোহণাঞ নৌকা পাইয়! আপন বাটাতে আইলেন। 

বাণেশ্বর নহাখাগা নবকৃঞ্ধের নিকট হইতে আনেক সাহাব্য পাইয়ছিলেন। ১৮৫১ গনের ২৩এ গে 

হারিখে পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর তকবাগীশ তত্সন্পাদিত 'ন্বাদ ভার? পরে লিখিয়াছিলেনঃ 

৫ 



৩৪ লাওবাদ পত্রে মেকানেলল্র ক্তথা 
“«খোজাবাজারীয় মহারাজ নবকৃ্ণ বাহীছুরের শ্রীবৃদ্ধি কালেও ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের। তাহার সভায় বিচার করিয়। 

পারিতোধিক পাইতেন আমরা মহারাজ নবকৃষ্ঃ বাহাদুরের এক খাতা দেখিয়াছি তাহাতে লিখিত 

আছে শঙ্কর তকবাগীশ, বলরাম তর্কভূবণ, মাঁণিক্যচন্ত্র তর্কভূষণ, বাণেশ্বর বিছ্যালস্কার, ভগন্নাথ 

তকপধ্ণাননাদি মহাঁমহিম অধ্যাপক্িগের এক সপ্তাহ বিচারে সন্তষ্ট হইয়া মহারাজ নবকৃষঃ বাহাছুর 

এক দিনেই ব্রীশ্গীণ পঞ্ডিতগণকে লঙ্গ টাকা] দিয়াছেন, ... 1১ 

১৩৩৮ গালের ৩য় সংখ্যা দাহিতা-পরিবত-পত্রিকীয় বাখেশর বিছ্যালঙ্কার মন্বদ্ধে গরলোকগত 

হরগ্রগাদ শান্ত্ী মহাণয়ের একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । 

( ১৯ জুন ১৮১৯ । ৬ আযাটঢ ১২২৩) 

সরণ।-মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাপগ্কার ভট্টাচাধ্ নানা শাস্বীয় বিদ্যোপাজীন করিয়।ছিলেন ও 
উপাঞনাম্চপারে বিদ্য। বিতরণ করিয়াছেন এবং মো কলিকাতায় কোম্পানির কালেজের 

আরস্ত।বধি তাহার প্রধান পাঞ্ডিত্য কম্ম পাইয়। আনেক২ বিশিষ্ট সন্তানেরদের অনৌপাধিক 

উপকার করত বছুকাঁণ ক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং ছুই তিন বংসর হইল কালেজের পার্তিত্য 

কম্মেতে সদৃশ পুক্রকে অভিষিক্ত করিয়া! আপনি স্থগ্রীমকোটের পাপ্তিত্য কম্ম করিতেছিলেন 

পরে আট মাস হইল স্বগ্ীমকোর্টের সাহেবেরদের নিকট বিদায় হইয়া তীর্ঘদশনাথ গিয়া 

কাশা প্রয়।গ গয়। প্রভৃতি তীথ দর্শন করিয়া বাটী আসিতেছিলেন পথে মোহ মুরশেদাবাদের 

শিকটে গঙ্গা তীরে জ্ঞানপূর্বক পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন । 

এখানে “কোম্পানির কালেজ' অর্থে কলেজ অফ ফোট উইলিয়াম? বুঝিতে ইইবে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 

এই কলেছের ধাংলা ও নংস্কত বিভাগের প্রধান প্ডিত ছিলেন। তাহার নংঙ্ষিপ্ত পরিচয় ও রচনাবলীর নখুন। 

উউব জীহণালক্মার দের 11151 9/ 17010/016 1,16)41601)0 8) 4110 19118 ()//////, 1১০০0-1,১.) 

গ্রন্থের ১*০-২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

( ২৭ মে ১৮২০। ১৫ জো ১২২৭) 

মরণ ।--নবদ্বীপের শিবনাথ বিদ্যাবাচম্পরতি ভট্টাচার্য কতক দিন হইল পরলৌক- 

প্রাঞ্ধ হইয়াছেন তিনি বাল্যাবধি ব্যাকরণাি শাস্ত্াধ্যয়ন করিয়। অনেক শাস্ে বিদ্যোপাজন 

করিয়াছিলেন পরন্ধ তাহার তর্কশাত্্ীয় বিদ্যার খ্যাতি অসাধারণত্বরূপে বহুদেশব্যাপিনী 

ছিল। এবং তিনি স্বপিতৃ শঙ্করতর্কবাগীশ ভট্টাচাধ্য সমকালে পৃথক্ চতুষ্পাটাতে নিকট 

দূরদেশাগত শিব্যেরদিগকে তর্ক শাস্বাধাপনা করিয়। এতাবৎ কালক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং 

তাহারদের পিতা পুত্রের তুল্য বিদ্যান্গভব করিয়া বিজ্ঞ লোকেরা উভয়ের দৃষ্টান্তস্থলতরূপে 
উভয়কে বর্ণন| করিতেন এবং কতক বর হইল তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য পরলোক গমন করিলে 

তাহার শিষোরদের পাঠক্ষাতি ও খেদ ছিল ন। ধেহেতুক তাহারা ইহার নিকটে অধ্যয়ন 
করিয়া তুল্য সন্তোধপ্রাপ্ত হইতেন এবং উদাসীন লোকেরদেরও কিছু খেদ জন্বিয়াছিল না 
ইহার বিদ্যাবাছুল্য দ্রেখিয়। তীহার। তর্কবাগীশ ভট্রচাধ্যের ম্মরণমাত্র করিতেন । 
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সম্প্রতি ইহার পরলোকপ্রাঞ্ধ হওয়া * * * * * এবং উদাসীন লোঁকেরদের মনে 

সে উভয়ের কারণ খেদ এক কালে প্রবিষ্ট হইয়াছে এই খেদাপনয়ন অন্যদ্ধারা হম এশত 

প্রতাশাও নাই । 

(২৬ মে ১৮২১। ১৪ টজা্ট ১২২৮) 

সহম্রণ ।--মোং বাঁশাইনপাড়া গ্রামের রাধাকুষণ ন্যায় বাঁচম্পতি ভট্টাচার্য ন্যায়শ।শ্ব 

প্রভৃতি শাশ্বে বিদ্যাবান ও কবি ও সভ্য ছিলেন সম্প্রতি ২৪ মে ১১ জ্োষ্ট বুহম্প্তি বার 

মোকাম কোননগরের ঘাঁটে গঙ্গাতীরে পরলোকগত হইয়াছেন। এবং তাহার পরী 

সহগমন করিয়াছেন । 

(১১ মে ১৮১২ । ৩০ বৈশাখ ১২২৯) 

সহগমন ॥--বঙ্গ দেশীয় অভয়ানন্দ তর্কালঙ্ক!র ভট্টাচার্য প্রথমতে। নবন্থীপে ন্যায়, 

শ।দ্নাধায়ন করিয়। পাঠ সময়ে খ্যাতাপন্ন হইয়াছিলেন পরে এ নবদ্বীপে চতুষ্পাটী করিয়া 
শধ্যাপনারস্ত করিলে প্রধান২ অধ্যাপকেরদিগের ক্রমে লোকাস্থর হওয়াতে তর্কালঙ্কারের 

নিকট অনেক২ ছাত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল এবং দেশ বিদেশে অবাধিত নিমন্ত্রণ প্রচরদ্ধপে 

চলিল পরে ম্বদেশত্যাগ করির। ভাটপাড়! গ্রামে সর্বারস্তে বসতি করিলেন । সংগ্রতি পূর্ব 

দেশে এক নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন সেখানহইতে নবদ্বীপ মোকামে যে দিবস পনুছিলেন সেই 

দিবস জর বোধ হলে চিকিৎসকের! কহিল ঘে জর হইয়াছে সে ভাল নহে সাবধান 
খাকিবেন ইভাতে তিনি ব্যস্ত হইয়া নৌকারোহণে বাটী গমনে উদ্যত হইয়া নওয়াসরাই- 

পযান্ত আপিয়া ১১ বৈশাখ সোমবারে এ মোকামে গঙ্গা! তীরে লোকান্তরগত হইয়াছেন | 

পরে তাহার ত্বী এ সমাচার শুনিয়া তাহার নিকট আগমন করিয়া বিধিপূর্বক সহগমন 

করিয়াছেন । 

(২৪ আগস্ট ১৮২২। ৯ ভাদ্র ১১২৯ ) 

মৃত্যু ॥-_সম্প্রতি পূর্বস্থলীনিবাসী কালীকুমার রায় বৈদিক শ্রেণীতে উত্তমাভিজাত্াপন্ন 

ব্রাঙ্গণ বহুকালাবধি কালেজ কৌসিলের বাঙ্গলাখোসনবীসী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন তাহাতে 

স্থধা(তিমান্ ও স্থুলেখক ও স্বীয় সদ্বক্তাহেতুক বহুজন মনোরঞ্জক ছিলেন সম্প্রতি অষ্টাহের 

জরে ৩২ শ্রাবণ বুহস্পতি বারে তাহার পাঞ্চভৌতিক শরীর পরিহার হইয়াছে। তাহার 

কারণ অনেকের খেদোদয় হইয়াছে । 



৩৬ সওব্বাদ পত্রে লসেক্কাবেলেক্য কক থা 

( ১৪ ডিসেম্বর ১৮২২ । ৩০ অগ্রহায়ণ ১২২৯) 

সহমরণ ॥-জিল] যশোহরের অন্তঃপাতী খাতির পরগণার উজীরপুরের পরমাননা 

তর্কপঞ্চনন ভট্টাচার্য পৌরাণিকহ্বূপে মভাখ্যাত ছিলেন গত ভাদ্র মাসে অন্তমান 

চঙ্জারিংশদ্ধন বম়ঃসময়ে তাহার পরলোক গমন হইল তাহাতে তাহার জায। সহগামিনী 

হইয়াছেন । 

এবং কতক দিবস হইল এ জিলার মধ্যবঞ্তি শতুজিতপুর গরমে অনেক শাস্ষে বিদ্যাবান্ 

রামছুলাল ন্যান্বাচম্পততি ভট্াচাধোের অন্তমান পঞ্চসঞ্চতি বৎসর বয়ংক্রমে লোকাস্থরপ্রাপ্সি 

হইয়াছে তংপত্রী তৎসহমুত। হইয়াছেন | 

( ১৪ জন ১৮১৩ । * আমা? ১২৩০) 

মৃত্যু ॥-২৬ জো শনিবার কোম্পানির কালেছের প্রধান পণ্ডিত রামনাগ 

বিদ্যাবাচম্পতি ভট্টাচার্যের ওলাউঠ। রোগ হওয়াতে তৎপরদিন দিবা দশ দণ্ডের সময়ে 
পরলোক প্রাঞ্চি হইয়াছে ইহাতে অনেকে খিদামান হইয।ছেন যেহেতুক তিনি নানা শাস্সে 

বিদ্যাবান্ ছিলেন এবং সর্বদা শ্লেমোক্তি ও ব্যজেত্তি ও সালগ্জার বাকা ব্যতিরেকে প্রা 

বাক্প্রয়োগ করিতেন না। 

(১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৩ | ১৯ ভাদি ১১৩০) 

“দপ্রাপ্তি ॥--১৮ ভীদ্র ২ সেপুস্বর মঙ্গলবার সপ্রীমকৌঢ অদালতের দ্বিতার পপ্চিত 

তারাপ্রমাদ স্া।য়ভৃষণ ভট্টাচাধ্যের পরলো কপ্রাঞ্ধি হওঘাতে মোং কীঁচকুলিগ শীযুত রখুরাম 

শেরোমণি ভট্টাচাধা তত্পদাভিষিক্ত হইয়াছেন । 

( ১৩ ডিসেম্বর ১৮২৩ | ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩০ ) 

মরণ ॥-শুন। গেল থে কথক কঞ্চহরি শিরোমণি ভট্টাচাধ্য ১৪ আগ্রহায়ণ ২৮ নবে্বর 

শুক্রবার প্রায় সপ্তৃতিব্ধ বয়ঃকাঁলে কালধম্মীবলম্বী হইয়াছেন। তীহার নিবাস স্থান মোং 

বেড়াল! বইচি ছিল তিনি কথকত। ব্যবসায়দ্বার। সর্বত্র এমন বিখ্যাত ছিলেন যে অন্য২ 

কথক কথকতাতে কথক লোকের মনোরঞ্চক কিন্ত এহার কথকতা আবাল বুদ্ধ বনিতা সব্ধ 

সাধারণ মনোহরণশীল! ছিল। ইনি সদ্বকতাতে নবরস বখতাপন্ন করিয়াছিলেন বিশেষতো 
হাশ্ত রস নিরালশ্তরূপে তাহার দাস্ত কম্ম সদ করিত । তাহার মরণে সকলেরি আন্তরিক 

বেদনা জন্মিয়াছে বিশেষ ধাহীরা তাহার কথ। শুনিয়া তাহার বথা না শুনিয়াছেন তাহার! 

তাহার এ কথা শুনিয়া অধিক খেদান্বিত হইবেন । 



শিক্ষা 2 

(১০ আগষ্ট ১৮২৫ ৬ ভাদ্র ১২৩২) 

সহমরণ !- পর্দার অবগত হওয়া গেল ২৯ আগন্ধ মঙ্গলবার অনুমান রাত্রি ছয় 
দণ্ডের সময় জিল। নবদ্বীপের ধম্মদহ গ্রামনিবাসি রামকুমার তর্কাপঙ্কার ভট্টাচাধ্য পঞ্চাশ- 

বসরবন্প্গ হইয়া পরলোৌকগত হইয়াছেন এবং তৎপর দিবস তাহার অন্তমান চল্লিশ 

বত্সরবয়গ্গ। প্্ী সহগনন করিয়াছেন । ভতর্কালঙ্কার ওট্রাচাধয শহর কলিকাতাঁর ই/তিবাগানে 

স্থতিশাত্ অধ্যাপন। করাইতেন এবং অনেক ভাগ্যবান লোকব্তৃকি মান্য ছিলেন। শুন! 

ধাইতেছে যে তর্কালঙ্কার ভট্টাটাধ্যের উনিশ বসরবমনপ এক পুল্ল আছেন কিন্তু “খদের বিসয় 

এই যে অদ্যাপি তর্কালঙ্কারের পিতামাতা বর্তমান আদছন। 

(১০ সেপ্েম্বর ১৮২৫ । ২? ভাদ্র ১২৩২) 

পঞ্ডিতের মৃত্যু ॥--গ্ুপ্ুপাড়ানিবাসি রামজয় তর্কহষণ ভষ্টাচাধা বহুকাল ন্তাম 
শক্র!ধ্যাপনা করিয়াছিলেন সংপ্রতি তিনি কলিকাতায় আসিয়া গলাউঠা রোগে পরলোকগত 

হহয়াছেন। 

( ২০ মে ১৮২৩ । ৮ €জাষ্ট ১২৩৩) 

গহদাহ্ ॥--" সমাচার পাওয়া গেল যে ৩১ বৈশাখ শুক্রবার নবদ্বীপের কাশী নাখ 

ঢডাদণি ভট্টাচফ্যের টোলে অগ্নিলাগিয়া ভট্টাচাষ্যের বাটা ও চতৃষ্পটি এবং অন্য২ 

লোনেরদের বাটীও ওস্মসাৎ্ হইয়! গিয়াছে 172. 

( ১২ মে ১৮২৭ । ৩০ বৈশাখ ১২৩৪) 

পাপিতা কম্মে নিয়োগ |সিখুলা। নিবাসি শ্রযুত কাশীনাথ তর্কপ্ানন ভট্টাচাযা 

খিনি সংস্কৃত কাঁলেজের স্মান্তীধ্যাপক ছিলেন তিনি ২১ বৈশাখ ৩ মে বৃহম্পতি বারে জেলা 
চব্বিশ পরগণার পাণ্ডিত্যকম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন । সং চং 

(৯ জুন ১৮২৭। ২৮ ট্জ্যষ্ট ১২৩৪ ) 

পাণ্ডিত্য কর্মে নিয়োগ ।-কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যালয়স্থ ধর্মমশাস্বাধ্যাপক শ্রীৃত 

কাশীনাথ তকপঞ্চানন ভট্রাচাধ্া চতুবিংশতি পরগণাধিপতি বিচার গৃহে পাণ্ডিতা 

কর্্মাভিষিক্ত হওনজন্য বিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণের প্রতিদিন উপনীত বার্তা পুস্তকে অস্কিত- 

করণকালীন কতক দিন ধর্ধশাস্ত্রাধ্যাপকের স্থান শূন্য রাখিবার ঘটনা হইয়াছিল সংপ্রতি 

কর্াধাক্ষ সাহেবের তত্পদে কোনো প্ডিতকে নিয়োগজন্য চেষ্টা করাতে স্বদেশীয় বিদেশীয় 



৩৮ সলওব্বাদ পত্রে সেক্কাব্নেব ক্খা 

কএক জন পণ্ডিত তত্প্রাপণেচ্ছায় পত্র প্রদান করাতে ২১ বৈশাখে বিদ্যামন্দিরে নিয়ম্মতে 

পরীক্ষা হইয়াছিল ॥ চতুর্দশ বাক্তির পরীক্ষা হয় তন্মধো এতন্ঈগরের এক জন অধ্যাপক 

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্ধা মহাশয়ের সর্বাপেক্ষ। অতান্তম পরীক্ষ। হওনজন্য তাহাকেই 
এঁ ক্মে নিযিত করিলেন । এতদ্বিষয়ে কর্মাধাক্ষ সাহেবদিগের বিবেচনামতে এবং তাহারদের 

পক্ষপাত তাগ গুণে আমর] পরমাপ্যায়িত হইলাম যেহেতুক পরামাহলাদের বিষয় যে কেবল 

গুণের বিবেচন। হইল এবং তদদষ্টে অন্য৯ গুণিগণের আশাবুদি হইল | সং চং। 

( ১৪ জুলাই ১৮২৭ | ৩১ আষাঢ় ১২৩৪) 

পরীক্ষক ও পরীক্ষার প্রশংস। ।--জেল। মেদিনীপুরের আদালতের পিত রাধাচরণ 

বিদাবাচম্পতির মৃত হইলে সে কন্ম প্রাক অনেক পণ্ডিত প্রার্থনাপত্র দিয়াছিলেন 

তাঁহার মধো এ জেলীর জজ সাহেব শ্বীধুত এফ ডিক সাহেব শ্রীযুত কাশীনাথ তর্কালঙ্কার 

ভষ্টাচার্ধা ও শীষুত গুরুপ্রসীদ বিদা।রত্ু ভট্টাচাধা ও শ্রীযূত কমলাকান্ত বিদ্যালস্কার ভট্টাচার্ষা 

৪ শ্রীযূত রামমোহন ভট্টাচাযা এই পাচ জনের নামে হ্ীযৃত গবর্ণর কৌন্সলে রিপোট 

করিয়াছিলেন গবণণর কৌন্নলের সাহেবের এ পাচ জন পণ্ডিতের পরীক্ষা! করিতে কলেজ 

কমিটিতে শরীয়ত মেকনাটন সাহেব শ্রীযূত উইল্সন সাহেব শ্রীযূত প্রাইস সাহেব শ্রীযুত 
উইসলী সাহেব শ্রীৃত কেরী সাহেব ই্রযুত টাট সাহেব এই ছয় সাহেবের নিকট এ 

জজ সাহেবের রিপোর্ট পাঠাইঘ়াছিলেন। ঈ৯জুন ২৮ জো শনিবার টাট সাহেব এ 

মেকনাটন্রভ়তি পাচ সাহেবের সম্মতি ক্রমে শ্রীযুীত গবণষেণ্ট সংক্কত পাঠশালায় দশ 

ঘণ্টার সময় এ পাচ জন পণ্ডিতকে আনাইয়া দায়ের ছুই উপনিধির দুই সীমাবিবাদের 

এক ঝণাদানের এক অশোৌচের এক নৈচ্ঠিক ব্রঙ্গচারির লক্ষণ এবং এই আট প্রশ্নের সপ্রমাণ 

উত্তর লিখিতে আদেশ করিলেন এ পাঁচ পণ্তিত টাট সাহেবের সাক্ষাৎ, পুস্তকাবলোকন 

বাতিরেকে যথাজ্ঞান এ আট প্রশ্নের সপ্রমীণ উত্তর লিখিয়। দিয়াছিলেন মেকনাটন 

উইলসনপ্রভৃতি কমিটি সাহেবেরা তাহা বিবেচন। করিয়। এ পাচ পণ্ডিতের মধ্যে শ্রীযৃত 

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার ভষ্টাচাধাকে প্রশংসাপত্র দিয়া জিলা মেদিনীপুরের আদালতের 

পাণ্ডিতা কর্মে তাহাকে স্থাপিত করিতে গবর্র কৌন্দলে রিপোর্ট করিয়াছেন ইহাতে 

যাবদ্িশিষ্ট লোকের! কালেজ কমিটি সাহেবেরদিগের অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন যে এ 

সাহেবের! সর্বশান্তে পণ্ডিত এবং সদসদ্বিবেচনাসাগরপারগামীতি । 

(১৫ নবেম্বর ১৮২৮। ১ অগ্রহায়ণ ১২৩৫) 

পণ্ডিতের পঞ্চত্ব ।-নবদ্বীপনিবাসি মিষ্টভাঁষি সদাশাপ্বান্দোলনাভিলাষি কুলীনাচাধা 

রামমোহন বিদ্যাবাচম্পতি ভট্টাচাধ্য শরীরে সবল বিকার সহ জ্বরাঁগমন করাতে বিবেচনা 



শিক্ষা ৩৯ 
করিলেন ঘে বিকার শাস্তারদিগের হইতে বুঝি এ বিকারের তিরস্কার হইবেক ন| কেননা 
যখন এ বিকার বিজ্ঞ বৈদ্যেরদিগের তদ্বারক গ্ষধ আহার করিয়া দিনদিন প্রবল হইয়া 

আকারের বলাকর্ষণপূর্বক বলহরণ কর্রিতে লাগিল তখন ইহার শক্ত্যাধিক প্রযুক্ত 
প্রয়োঞ্জিত গঁষধ পরাজিত হইবে অতএব স্থুরধনী তীরে ত্বরায় গমন করিলেন পরে গত ৬ 

কাণ্তিকে পরলোকে গমন করিয়াছেন ইহার বিদ্যাব্রাঙ্গন্যসৌজন্য শাঞ্খ নৈপুণ্য শা্বজ্ের 

নিকটে প্রকট আছে নবীন ও প্রাচীন স্বৃতি সকল ম্মরণেই ছিল এক্ষণে ইনি নবদ্বীপ 

মমাজে প্রধানত্বরূপে বিখ্যাত হ্ইয়াছিলেন এ মৃহ।শয় শাস্কাশয় ব্যাখ্যায় প্রাচীন ছিলেন 

কিন্তু বয়ংক্রমে নহেন বয়$ক্রম অনুমান বনপ্রস্থানের পূর্বেই ছিল পরলোক যাওনে জানত 

বাক্তিরা খেদিত হইয়। প্রার্থনা করিতেছেন যে এ ব্যক্তির নিমিত্ত বিধাত। যর্দি 
আমারদিগের পঞ্চত্ব প্রাথথিত হইতেন তদ্দানে আমর! স্বীকৃত ছিলাম অস্মদাদিরও অতিশয় 

খেদ হইয়াছে যেহেতুক দান্মিক ধম্মোপদেশকের অতান্ত অন্নত। দৃষ্ট) হইতেছে ইনি সামান্য 
ধাশ্রিক ধশ্মোপদেশক অন্াপক ছিলেন ন। এক্ষণে ইহার ব্যবস্থায় সন্দেহ ভগ্ন হইত। 

( ১০ জানুয়ারি ১৮২৯ । ২৮ পোৌধ ১২৩৫) 

পণ্ডিতের খুত্যু।রামতন্ত বিদ্যাবাগীশনামক সদর দেওয়ানী আদালতের 
প্ডিত গত ২১ পৌষ শনিবার রাত্রিতে আমাশয়াদি রোগোপলক্ষে স্বরধনী তীর- 

নীবে তন্তত্যাগ করিয়াছেন ইহার বয়ঃক্রম ৭% পচান্তর বৎসরের নূন নহে বরং 
অপিক হইবেক এ মহাশয়ের সৌজন্য স্ুবিদ্য। ব্রাঙ্ণা পার্িতা কম্ম নৈপুণে; বাধিত 
হইয়া আমবা ছুঃখিত হইতেছি মনে করি যে আরে। অনেকে ছুঃখিত হইবেন 

মেহেতুক ইহার পরোপকারিতা শক্তি ও দয়া্রচিত্ততা ছিল। 

(১৭ জানুয়ারি ১৮২৯ | ৬ মাঘ ১২৩৫ ) 

পগ্িতের মা ।-_আমরা অতিশয় খেদিত হইয়। প্রকাশ করিতেছি থে 

পর্বস্থলীনিবাসি সদর দেওয়ানী আদালতের বাঙ্গল। আইন তঙ্জগাকারক পণ্ডিত 

রামকুমার রায় বিকার রোগোপলক্ষে গত ১৩ জান্চআরি মঙ্গলবার দিব! চারি ঘণ্টার 

সময় লোকান্তরগত হইয়াছেন ইহার বয়ঃক্রম অন্রমান ৫€* বৎসর হইয়াছিল ইনি 

পারপী ও সংস্কৃত ও বাঙ্গলাভাষায় অতিবিজ্ঞ ছিলেন এবং ইহার বক্তৃতা ও 

পরোপকারিতা ও দয়ালুত। ও দাতৃত্র শক্তি ছিল এবং তাহার শিষ্টতাতে প্রায় 

শ্ারামপুরস্থ তাবৎ লোক তাঁহার বশতাপন্ন হইয়াছিল বিশেষতঃ সদর দেওয়ানী 

আদালতের কন্মে নিযুক্ত হইয়্াবধি এমন উত্তমরূপে কন্মনির্বাহ করিয়াছেন খে 
তাহাতে সেখানে অতিশয় প্রতিপন্ন এবং বহুকালাবধি এই কর্মে নিযুক্ত হওয়াতে 

এমত একন্মের পারদর্শী হইরাছিলেন থে তন্তল্য অন্ত লোক পাওয়া ছুর্লভ । 



০ সগ্পাদ গহ্রে লেক্কাব্লেব্র কথা 
্ৈ 

(৯ মে ১৮২৯। ১৮ বৈশাখ ১১৩৩) 

পণ্ডিত।_-সুদর দেএরানী আদালতের পর্ধিত রামভন্ত বিদ্যাবাগীণ ভট্টাচার্যের 
মৃত্যু হইলে তত্পদাডিষিক্ত হইবার প্রার্থনার অনেক বুধগণ মহাশয়ের মাকার্সিত 
ছিলেন তাহা বিফল হইল কারণ এই থে শ্রালগ্রুমূত নবাব গবরূনর জেনরল 
বাহাদুর সভামু বিচারপূর্বক স্থির করিয়াছেন থে বন্তমান পর্তিত আসুত বৈদানাথ 

মৈন মহাশম অতিবিদ্ধান বিচক্ষণ সদ্বিবেচক সুপর্ডিত নাগর দ্রাবিড় উডিডয় 

বঙ্গদেশীযইত্যাদি তারৎ অক্ষর পাঠকরণের ক্ষমতা রাথেন এবং হিন্দৃষ্থান 

বঙ্গদেণীয় বাবগ্তাণ & পিত মহাশন ছ্বার। নিশপতি ঠইবেক | 



সাহিত্য 





সাহিত্য ও ভাষার সংস্কার 

( ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮১৩। ১২ ফাল্গুন ১২২৯) 

সনচারদপণপ্রকাশক মহাশয়েমু ।- আমার এই পত্রখানি কূপাবলোৌকনে নিজ দপীণে 
অপণ করিয়। প্রার্থনা সিদ্ধি করিবেন । 

৫১ সংগ্যক সমাচারচন্তিকা পাঠ করিয়! বিস্মযাপন্ন হইলাম ভাহাতে এক প্রেরিত 

পত্র ছাপাইয়াছেন যে পূর্বে মুনলমানেরদের অধিকার কালে ও বন্তমান ইংলপ্তীয় মহাশয়ের, 
দিগের অধিকার কালে তত্তদ্ভাষা ও তত্ডদ্ববহার ক্রমে২ হিন্বৃস্থানীয় ভাষ। ও ব্যবহারমধ্যে 

মিশ্রিত হইয়াছে এ যথার্থ বটে। কিন্তু সকলে সর্দদ| সেরূপ ব্যবহার করেন ন। যাহারা জ্ঞানী 

তাহার। বিষয়কম্মে নানাজাতীয় ও নানাদেশীয় লোকের সহিত আলাপ করিতে হইলে সুতরাং 

তাহারদিগের বোধজনক ভাষ। কহিতেই হয় কিন্ত স্নানাদি সময়ে ও স্বদেশীয় লোকের 

সহিত আলাপে সংস্কৃত কিন্ব! তদনুযায়ী ভাষ! কহেন এবং পর্ব পুরুষ রীত্যন্থুসারে বাবহার 

করেন । যাহার। অজ্ঞানী তাহারা ম্বদেশীয় ও পরদেশীয় ভাষা ও ব্যবহারের ভেদ জ্ঞ।ত নহেন 

হ্তরাৎ অভীষ্টমত ব্যবহার করেন। তদ্বিষয়ক এক গ্রন্থ করণের কারণ যে প্রার্থনা 

করিয়াছেন সে অনথক | যেহেতৃক জ্ঞানের মূল বুদ্ধি ও তত্সহকারিণী চেষ্টা এই দৃষ্ট কারণদ্বয় 
ইহা ভিন্ন অদৃষ্ট কারণও অপেক্ষা করে যে হউক সে দূরে থাকুক দৃষ্ট কারণদয় একত্র 

নহিলে ফলসিপি কদাঁচ হয় ন৷ অতএব নূতন গ্রন্থের কিছু প্রয়োন নাই মন্গ যাজ্ঞবস্ক্য প্রভৃতি 
মহাপুরুষ প্রণাত নানাগ্রস্থ আছে এবং তদন্রঘায়ী মহাপর্চিতকত নানা সংগ্রহ আছে এবং 

অজ্ঞানের বোধাথ এই সকল গ্রন্থের থাথ ভাষাতে ও সংস্কতে সংক্ষেপে ছাপা হ্ইয়] সর্সাত্র 

প্রকাশ হইয়াছে ধাহারদিগের বুদ্ধি ও চেষ্টা আছে তাহার! গ্রহণ করিয়াছেন ধাহারা 

তদভাববিশিষ্ট তাহারা তাহাতে দৃষ্টিপাতও করেন না। বথ। লোচনেন বিহীনশ্ত দর্পণঃং কিং 
করিধ্যতীত্যাদি। সংপ্রতি এই কলিকাতা মহানগরে বিদ্যান্গন্দর ও রতিমঞ্জরী ও রসম্গরী 

প্রভৃতি আদিরসঘটিত যে» গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে সাহা বাবুরদিগের নিকটে আগতমান্র সমাদর 

পুরঃসরে মূল্য প্রদীনপূর্বক গ্রহণ করিয়া দিবা রাত্রি তদামোৌদে আমোদিত হইয়া থাকেন 
কিন্ত এক বুদ্ধ ব্াঙ্গণ তিথিতজ্জের অন্তত কন্মলোচন নামক এক গ্রন্থ অতিযত্তবে ভানাতে 

পয়ার করিয়! সংস্কৃত সমেত ৫০০ শত গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন অনেক চেষ্টাতে শতাবধি গ্রন্থ 

শিষ্টবিশিষ্ট লোকদ্বারা আদৃত হওয়াতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের খণ শোধমাত্র হইয়াছে সে গ্রন্থের মূলা 

।* আধ টাকার উদ্ধ নহে । এই গ্রন্থ আধুনিক বাবুজী মহাশয়েরদিগের নিকটে লইয়া 
গেলে প্রথমত আদিরস জ্ঞানে হস্তে করেন পরে কিঞ্চিৎ দর্শনে রজ্দ্রজ্ঞানে সপধারণ জ্ঞান 

করিয়! দরে নিক্ষেপ করেন তাহার ব্যস্ততা দেখিয়া নিকটস্থ লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলে কহেন 



9 সংবাদ পাত্রে সেব্কাবেনল্র কথা 

'য বাহান্তরে বেটারদিগের অন্ত কোন কম্ম নাই ঘে গ্রন্থ করিয়াছে ইহ। পড়। ভাল 

হ যেহেতুক না.জানিয়। বন্ম কর! ভাল জানিয়া করিলে দো হয় অতএব এ গ্রন্থ ভাগ 

ননদ পড়ে না। অতএব অন্য গ্রন্থ করণের কি আবশ্যক থে সকল প্রাচীন গ্রন্থ গাছে সে 

সকলেরি এইরূপ দুর্দশা হইতেছে 1 শ্রীষথাথবাদিনঃ সাং নিশ্চিন্থপুর | 

( ১৮ জুলাই ১৮২৯ । ৪ আবণ ১২৩৬ ) 

চি্বিঘমক পত্রের উত্তর ।_ শ্রীমুত চন্দ্রিকাপ্রকীশক মহাশয় সমীপেষু । গত ১৭ আখাায় 

চন্দ্রিকায় কশ্তচিৎ বিদেশি পাঠকের লিখিত এক পত্র পাঠে তুষ্ট হইলাম যেহেতুক তিনি 

লেখেন থে বার্গাল। লেখার শেষাদি নিণায়ক চিছাভাবে অনেক ব্যাঘাত হয়। এ কথা আমি 

দ্ীকার করি কি চি্ভিন্ন পাঠে ভিন্নদেশীয়দিগের যে প্রকার ব্যাঘাত এতদ্বেশীয়দিগের 

তাদুশ নহে যেহেতুক বালককালে অর্থাৎ পাঠদশায় যে সংঙ্গার জন্মে তাহার অন্তথা হয় না। 

ঈ ভিন্যদেনীয় মহাশয়ই তাহার প্রমাণ কেনন! তাহার বাঁলককালে ইত্রগাদি দেশের ভাদ। 

অভ্যাস হইয়। থাকিবে তত্তৎ পুস্তকাদিতে যে সকল ছেদ ভেদ চি আছে তাহাতেই সংঙ্কার 

হইয়াছে অন্য ভাষায় তাশ চি না থাকিলে প্লেখকর হয় যাহা হউক তিনি ঘেপ্রকার 

চিহ্ন দিতে পরামশ দেন তাহা চলিত হইলে ভাল হয় কিন্তু ব্যবহার হওয়া! স্থকঠিন যেহেতুক 

অম্মদ্দেশীয় ভাষ। ৪ অক্ষর আধুনিক নহে ইহার মূল সংস্কৃত তাহার লিখন পগনের যেপার 

ও ছেদ ও ভেদের যে চিহ্ন এক দাড়ি আছে তাহাই তাঁবদেশ অথাহ সংস্কত শান ও তন্মলক 

ভাগ বাবসাঘ়িদিগের চলিত আছে এক্ষণে নতন কোন বিষয় কি প্রকার চলিত হইতে 

পারে যদাপি ইংগ্ন তীয় অক্ষরের সহিত বাবজত চি বাঙ্গলা অক্ষরে বাবহার করা ঘায় তবে 

ভন্তৎ চিহানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ত চি্ছছকল কোন অঙ্গর জ্ঞান করিয়। যথাথে সন্দিপধ হইতে 

পারেন যদাপি লেখক মহাশয় ইহার এক বাকরণ হষ্টি করিতে পারেন ও ভাহ। পাঠশালা 

ব্যবহার করান তবে কালে চলিত হইবেক আমার বোধ হয় পত্রলেখক বিজ্ঞ ইহাকত ক 

চিজ্ঞনিমিত্তে এক ব্যাকরণ প্রস্তত হওয়া অসম্ভব নহে অলমিতিবিস্তরেণ ২৭ আঘাট | 

কন্তাচিং হিন্দুপাঠকসা 

এ্পর্শি 

( ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ । ২৫ মাথ ১২৩৬) 

বাঙ্গল। গন্থ ও গ্রন্থকারক ।_-লিটিরেরি গেজেটনামূক সন্বাদপত্রের সংপ্রতি প্রকাশিত 

সংখ্যক পত্রে শ্রীযূত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ বাঙ্গলা গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকের বিষয়ে এক প্রকরণ 

ুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন পাঁঠকবর্গের উপকারার্থে তাহার স্কুল বিবরণ আমরা তজম৷ করিয়াছি 

এবং গ্রীরামপুরের বিষয়ে তাহাতে যাহ প্রস্তাব করিয়াছেন তদ্বিযয়ে আমরা ছুই এক 

বিবেচ্য কথা প্রকাশ করিতেছি। 



সাহিত্য ৬০ 

বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ এ প্রকরণের আরম্তে কহেন যে পদ্যাপেক্ষা গদারচনায় 

এতদ্দেশীয় লোকেরদের মনোযোগের অন্নত। ছিল এবং কেবল গত ত্রিশ ব্সরাবধি বাঙ্গল। 

ভাষায় গদ,রচনায় গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে £ কিন্ত তিনি লেখেন থে শীরামপুরের মিসিনরি 
সাহেবেরা ইহার পুর্বে গব্যবূপে ধন্মপুস্তক তরজমা করিয়াছিলেন কিন্ত এ তরজমা ইংগপ্তীয় 

ভাষার রীত্যন্যায়ি হওয়াতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ধোধ গমা হইত না। অপর মুভ 

বিদ্যালঙ্কার রাজাবলিনামক গ্রপ্থ অথাৎ ভারতবনের ইতিহাস প্রকীশ করিয়াছিলেন এ গ্রশ্থ 

পাঠকবর্গের উত্তমরূপে অবগত থাকিবেন এতএব তদ্দিষযয়ক আমারদের কিছু লেখার 

প্রয়োজন নাই । বাবু কাশীপ্রলাদ ঘোষ এ গশ্ছের শব্দবিন্তাসের নিন্দ। করিয়া কহেন থে 
তাহ। নিরাবিল বার্শল। নহে এবং গ্রশ্থের বিবরণের বিষয়ে কহেন যে তাহাতে অনেক 
অমূলক বিবয় লিখিয়াছেন কিন্তু ই_হাও কহেন যে এসকল দোষ সত্বেও এ গ্রন্থ অতিশয় 

উপকারক ও আবশ্যক । 

পরে পুরুষপরীক্ষানামক এক পুস্তক মুত হন্ন তাহার অভিপ্রায় এই যে ইতিহাসের 

দ্বারা নীতি ও সদাচারের বিষর বিস্তারিত হয়। ১৮১৫ সালে তন্নামে বিখযাত সংস্কত পুস্তক 
হইতে তরজম! করিয়া! হরপ্রসাদ রায়নামক পুত তাহ! প্রকাশ করেন। বাবু কাশী প্রসাদ 

& পুস্তকেরও নিন্দাপূর্বক কহেন থে রাজাবলি হইতেও ইহার কথার বিন্যাস অপকৃষ্ট। 
অপর কহেন যে মৃত্যুঞ্গর বিদ্যালঙ্কার ও হরপ্রনাদ রায়ের পুস্তক প্রকাখহ গুনের 

পর যে প্রথম বাঙ্গল। ভাষায় নিরাধিল পুস্তক প্রকাশ হয় তাহ! রামমোহন রায়কতৃকি 
রচিত অনেক ক্ষুদগন্ধ দেখ! যায়। অনন্তর ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংঘ্রগু দেশের 
বিবরণ তরজম| করিয়! প্রকাশ করেন তাহাতে কাশীপ্রসাদ ঘোঁষ বিস্তর দোষোল্পেখ 

করিয়াছেন। এ পুস্তক যে দোষরহিত নহে উহা আমর! শ্বচ্ছন্দে স্বীকার করি। তাহাতে 

ইংগ্ন পীয় নাম ও ইংগ্রপ্তীয় উপাধির তরজম। কর। এক প্রধান দোষ বটে এবং সমাসসুক্ত দারুণ 

সংঙ্কত বাক্য রচন| করাতে সেই গগ্ধ স্থতরাং অনেকের অগ্রাহ্গ হইল কিন্তু ফিলিক্স 
কেরি সাহেব যেরূপ বাঙ্গল| ভাষার মম্ম জানিতেন এবং ব্াবহারিক বাঙ্গল। কথ। ও এতদ্দে শীমু 

লোকেরদের আচার বাবহার যেরূপ অবগত ছিলেন তদ্রপ তৎকালে অন্য কোন ইউরোপীয় 
লোক জানিতেন না এবং নিরাবিল বাঙ্গলা! ভাষ। রচনায় ক্ষমতাপনন এ সাহেবের তুল্য 
তৎকালে অন্ত কোন সাহেব ছিলেন না অবিকল সংস্কৃতান্্যায়ি ভাষায় ইংগ্ণ্ড দেশীয় 

উপাখ্যান গ্রন্থ রচনা করাতে তাহার এ গ্রন্থ নিশ্চল হইল । সেই পুস্তক যদি সংশোধিত হয় 
এবং যদি দারুণ সংস্কৃত কথা চলিত ভাষায় রচিত হয় তবেএ গ্রন্থ সর্নপ্রকারে সকলের 

উপকাধা হইতে পারে । | 

অপর বাবু কাশীপ্রসাদ বোন কহেন থে শ্ীরামপুরে বাঙ্গল। ভাষায় যত পুস্তক মুদ্রিত 
হইয়াছে তাহা সকলি দৌষযুক্ত এবং এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহা শ্রীরামপুরের বাঙ্গলা বলিয়া 
দোষোল্লেখ করেন। ইহার ষে প্রকৃত উত্তর তাহা কাশীপ্রসাদ ঘোষ আপনিই তাহার 



৪৬ স্বগ্থাদ পাত্রে সেক্াহেলেন্ কথা 

৪ ম| টীর তাহৰর টি ভি ঠাসা সা টি কহেন যে তাহার অনেক গুণ আছে 

এবং এতদ্দেশীর লোকের তাহ। উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন এবং বাঙ্গল! ভাদ্র রাঁতি ও 

কথার বিন্যাসাদিতে অবিকল মিল আছ এবং বাঙ্গল। ভাষায় রচিত পুস্তকের মধ্যে তাহা 

অগ্রগণা । এ পুস্তক শ্ীরামপুরে তরজম। হইয়। এ শ্রামপুরে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ সমাপু 
ন| হ ৭য়াপ্রযুক্ত তাহার টাইটল পেজ অর্থাৎ ভূমিকাবাতিরেকে প্রকাশ হইয়াছে । অঙ্গমান 

হয় ঘে এই প্রযুক্ত বাবু কাশীপ্রমাদ ঘোষের ভ্রম হইয়াছে । 

অপর তিনি বাঙ্গল। পদ্যগ্রশ্থের বিশয়ে প্রস্তাব করেন মে হন শত বখ্সর ভইগ 
কন্তিবাসনামক এক পণ্ডিত ব্রাঙ্গণ বাঙ্গল। পদ্যরচনায় রামায়ণ প্রকাশ করেন ও এতদ্দেশীয় 
পদ্যরচকের মধো প্রথম তিনিই প্রসিদ্দ। বাপু কাঁশীপ্রসাদ খোষ কহেন যে তাহার 
রামায়ণ 'অপভাষাঘ পরিপূর্ণ কিন্ত এ রামায়ণের প্রকাশ কালে ইহ। হইতে উত্তমরূপ 

পদ্যরচন। করিতে কেই সমর্থ ছিলেন ন।। বাঙ্গল। কাবো পুস্তকের মধ্যে কৃত্তিবাসের এ 
গ্রন্থ সকলের গাহা বিশেষতঃ ম্ধাম লোক এবং দোকানদার লোকের মধো। তাহারদের 

দিবসের কাদা সমাপ্ধু হইলে তাহারা মগ্ুলাকারে বসিয়া এ রামায়ণের কোন এক অংশ 
গা করে| বঙ্গদেশ মধ্যে এমত কোন দোকানদার নাই যে ভাহারদের স্থানে এ কবিরুত 

রামারণের কোন এক অংশ না পাওয়া যায়। তাহার মধো যে নানা অপভাম! আছে তাহার 
দোঘ বরং লিপিকরের কিন্তু গ্রন্থরচকের নহে এমত বোধ হয়। সেই গর গহ তিন শত 
বৎসরের মধ্যে কোন পণ্ডিতকতক সংশোধিত না হইয়। বারম্বার নকল হইয়াছে অতএব 
মুখের! আপন২ ইচ্ছান্ুসারে ান। প্রকীর তাহাতে ভাষার অনাথ। করিয়াছে এমত বোধ 
করা নীরা রি কিন্ত এ তরজম। অতিরসাপ এবং তাহার যদি অপভাষ। সকল বহিষ্কৃত 
হয় তবে এ পুস্তক অতি গ্রাহ্া হয়। অতিশর খ্যাতাপন্ন এক স্ুপপ্তিতকতুকি সংশোধন 

পর্নক সংপ্রতি শ্রীরামপুরের যন্ালয়ে তাহার প্রথম কাণ্ড ছিতীয় বার প্রকাশিত হইয়াছে। 
তাহার পর পদ্যরচকের মধো কাশীদাসনামক এক শদ্র পদারচক হইল 

এবং তিনি মহাভারতের কএক পর্বব বাঙ্গলা ভাষায় পদোতে রচনা করিয়। পাগুব 

বিজয় নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাহার পর কবিকন্কণ উপাধিতে খাত গোবিন্দানন্দ নামক 

এক ত্রাঙ্গণ এ রূপ চণ্তীর স্তবাদি বিশ্তারকরণপর্ববক চণ্তীনাঘে গ্রন্থ প্রকাশ করেন । 
কিন্তু এই ছুই পুস্তক অপভাষা রহিত নহে। চণ্ডীর প্রশংসা ঘটিত অন্রদামলনামক 
এক গ্রন্থ ভারতচন্ত্র নামে ত্রাহ্ণকতক এরূপ রচিত হইয়। প্রকাশিত হইয়াছিল 
তিনি এ কবিকঙ্কণের সমকালীন ব্যক্তি এবং উভয়ই রাঁজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রসাদলব্ধ 
ছিলেন। এ রাজা মহারাজা বিক্রমাদিত্যের তুলা খাতির আকাজ্জী ছিলেন। 
কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কতৃকি রচিত পূর্বোক্ত রাজার চরিত্র শ্রীরামপুরে তিন বার মুদ্রিত 

হয় তছিষয়ে বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ কিছু কহেন নাই। পণ্ডিত লোকেরদের 
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গমাগমেতে তৎকালীন বঙ্গদেশের মধো রাজা কুষ্চন্দ্র রায়ের সভা অদ্বিতীয়রূপে 
স্থশোভিত ছিল এ পণ্ডিতেরদিগকে তিনি অনেক১ ভূমি বুত্তিদান করিলেন এবং 

অদ্রপরান্ত তীাহারদের সন্তান্রো এ বৃত্তি ভোগ করিতেছেন কিন্ক তাহাৰ বংশের 

রাজকীয় অধিকার দুই তিন শত ধন্বান লোকের মধ্যে খণ্ড» হইয়া গিয়াছে। 

তাহার সভার ভাড় অন্য২ং ভাড়েরন্যায় পাগ্ডিত্য ও রসিকতা বিষয়ে অতিশয় শ্রেম 
ছিল তাহার শনেক২ রহস্য কথা অদাপধ্যন্ত এতদ্দেশে প্রচরদ্ধপ চলিত আছে তাহা 
সকল যদ সংগ্রহ করা যায় তবে আমোদপ্রমোদের অতুান্তম এক পুস্তক হয়। 

অপর কাশীপ্রদাদ ঘোষ বিদ্যাহ্বন্দরনামক এক পুস্তকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন 

ভাহ। ভারতচন্জের মন্দামঙ্গলের এক অংশ । তিনি যথাখরূপে তাহার অনেক 

প্রশংস। করিয়াছেন । তাহার কএক পয়ারে তিনি ইঙ্গরেজী ভাবায় তরজম। করিয়াছেন এবং 

তাহাতে আনেক কাব্যরস দুষ্ট হইতেছে । বাঙ্গণা ভাবার মধ্যে এই ক্ষুদ পুণ্তকের সংস্কৃতানবাযি 
ভাষায় রচিত উংকুষ্ট অন্য তুলা এমত পুস্তক নাই কেবল মধ্যে১ অনেক আদিরসথটিত 

কথার দ্বারা তাহাতে কলগ্চ আছে। 

অপর তিনি কহেন থে কলিকাত|র যোড়াপ।কোর শীত রাপামোহন সেন 
বাঞ্গল। ভাষায় কাবারচনার বিশরে স্বদেশী লোকের মণ অতিপ্রসিদ্ধ। 

শাকাশীপ্রনাদ ঘোষের এই এক উত্তম লিখিতপত্র আমর| স্থানাভা বপ্রধুক্ত 
প্রকাশ করিতে না পারিয়। কেবল তাহার সংক্ষেপ প্রকাশ করিলাম কিন্ধ আমারদের 

পাঠকবর্গের মধ্যে বাহারা ইঙ্গরেদী বুঝেন তাহার সম্পূর্ণ বূপে তাহ পাঠ করুন ইহ। 
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( ২০ ফেব্য়ারি ১৮৬০ । ১০ কান্ধন ১১৩৬ ) 

পর্ব সপ্নের দর্পণে চক্ষু অর্পণ করাতে কবিকাবা রসান্বাদনে সরসচিন্ত শ্রাসৃত 

বান কাশীপ্রসাদ ঘোধজকতকি লিটেররি গেজেটে প্রকাশিত পরের সংক্ষেপে সংগহ 
সংদর্শনে বঙ্গভাষায় গন্থ ৪ গগ্চকার এবং গণা পদারচনায় এক প্রকার সারোদ্ধার 

বোধ হইল যাহা পাঠকগণের বিজ্ঞাপন এ মনোরঞ্চনাধে এতৎপন্জে পুনরগ্গিত 

করিলাম । 

পূর্পোন্ত থোমজ মুলপত্রে লিখেন যে পদ্যাপেগা গদ্যরচনায় এতদ্দেশীয় 
গোকের মনোঘোগের অগ্পত। ছিল ইহাতেই নিশ্দ বোধ হইতেছে থে এপধান্ 
বঙ্গভাষার শোধন হয় নাই এ অনুমান অসম্ভব নহে কিন্ধ উদনী তগছ্াষাভাঘিত 

কোষাদি নান। গ্রন্থ প্রচলিতহওয়াতে বিশেষতঃ তছ্যোক্ত সমাচারপর্র দেশ দেশান্তরে 

বাপ্সহওয়াতে যে অন্তশীলন হইতেছে ইহাতে সংশোধিত হওনের আশাসে সম্পূর্ণ 

বিশ্বাস নির্ধায কর! ঘাইতে পারে যেহেতুক কএক বৎসর পূর্বে অনেকেই বর্ণশুপ্দিকরমে 
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পর্ন লিপিতে পারিতেন না এক্ষণে অনেক পহ্ে সাধুভাষায় সবিন্তাস সান্তপ্রাস বচম 

রচন। দগ্ধ হইতেছে কিন্তু এখনে! ব্যাকরণবোধাভাবে অনেকের বন্তবো বৈধর্ধাইওনে 

প]াপাত নাই ম্থতরাং বাকোর শুদ্দিব নিমিন্ত সংস্কত বাকরণ 9 অলঙ্কার সাহিত্য 

দন অবগ্ঠই ক্তবা কেননা সংস্কতান্ধায়ি ভাষাকেই সাধুভাষা কিঘ্াছেন এমতে 

তাকরণে দুষ্ট থাকিলেই বঞ্গভাষার পারিপাটা মহজেই হইতে পারে। টি 

নংস্কত ব্যাকরণ আপাজ্ন সাধারণের ছুঃপাপা অথচ এ বঙ্গভান। সাধারণে সি অতএব 

কোন নাধারণ উপাধদ্বার। সাপারণ ভামষাবগতির সঙ্গতি হইলে সুলভেহ দুর্লভ 

লব্ধ হইতে পারে সে উপায় অন্মাদাদির বোপে এই আহভব হয় যে ঘেপ্রকার সকল 

ভাম।র ব্যাকরণ আছে সেইপ্রকার এ ভামারো সংস্কত বেয়াকরণদ্বারা 2৯ হইয়া সর্মত্র চলিত 

হয় এবং এ ভামারে। অলগ্কার শাস্ববৎ নিশ্মিত হয় নদ্যপি বিদ্শেজ বর্ণান্তরীয় মহাশয়েরদিগের 

শিক্ষোপযোগি বঙ্গ ভামায় বা।করণ বণাগ্চরীয় ভাষায় সঙ্কলিত সাছে কিন্ধু ভাহ। শ্দেশীয় 

লাক শিক্ষাথ্খে উপকারি নহে এতন্দেশীয় ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের বীতানুলারে এক ব্যাকরণ 

এবং ঈন্ধপে এক মঅলগ্কার শা ও সংগহ করা উচিত । পন্দে পারসা ভামায় বাকরণ ছিল 

ন। কেবল মারব! ভামার বৈয়াকরণ খাহার। ডি শুদ্ধ কহিতেন ও পিখিতেঃ 

কিছ কালগ্রমে পারসোতেএ আরবীর রাতিক্রমে ব্যাকরণ রচিত হয় ঘাহ। ও 

চপিত আছে এবং অন্নকাল হইল এপ্রকাঁরে জবান উদর অথাৎ হিন্দীভাষার বাকরণ 

হইয়াছে এবং উত্গ্রীয় ভাবাবে। ব্যাকরণ লাতিন ভাসোক্ত বাকরণান্তঘায়ি দৃষ্ট হইতেছে 

তবে মদি কেহ শন্দেহছ করেশ যে বর্গভাবাতে পারসা ও আরবী প ভিন্দি ও ইদানা 

ইর্গরাজীপ্রভৃতি নানাভাষ। মিশিহ হইয়াছে এতে এভাধার শোপন কিপ্রকারে সম্ভব 

এসন্দেহ মুলক কেনন|। এই বর্গভাগা থে সঙ্তমূলক সে সংস্কতের দৈশ্য নাই 

অথচ (কোন ভাষ। ভাষান্তর রহিত দেখা যার ন! পারসা ও আরবী সংষোগব্য তীত 

সুখাব হয় না এবং তাহাতে অগ্ঠান্য ভানারে। সংক্ব আছে কেবল শাহনামনামক 

এক গ্রন্থ শু পারদ্য ভাষায় রচিত হভ্রাছিল এবং জবান উদ্দ' সংগ্কৃত ঢেট ও 

আরবী ও পারন্যপ্রভৃতি নিশ্রিত ও ডাক্তর জানসন ইঙ্গরেজী ভাষার অভিপান 
প্রথমেই কহেন যে ইঙ্গরেজী ভাষাও পর্বকালে অনিয়মরূপে বাবজত হইয়াছিল 

পরে বহুকষ্টে নিয়মিত হইল তথাপি লাতিন ও ফ্রেঞ্চ এ ডচপ্রভৃতি ভাষ| মিলিত আছে 

স্থতরাং বঙ্গভাষ1ও এইকবপে ভাষান্তর সংচ% থাকাতে দুষ্ট হইতে পারে ন।। তবে পারসা 

ধেমন আরবীর সংযোগে সাধুজপ্রাপ্ত এইরূপ বঙ্গভাষাও সংগ্কতারধধিক্যদ্বার। সাধুভাষাবূপে 
খাত হয়। কণন। ভারতবধনমধো ঘে সকল ভাষা বাবহগত প্রায় তাবতি সংক্কতমূলক । 

অতএব যে সকল বিজ্ঞ পাঠক বঙ্গভাঘায় সংশোধনরূপ উন্নতির বাঞ্ত! করেন 

উাহারদিগের নিকট আমারদিগের প্রাথনা যে এই ভাষায় ব্যাকরণ ও কাব্যালক্কার ছষ্টিনিমিন্তে 

টা কে।ন উপায় প্ির করেন যে তদ্দারা আপামর সাধারণের উপকার দর্শে। 
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তাহাতে ব্যাকরণ রচনার সাহাষ্য নিমিত্ত শ্রীযুত হালহেড সাহেব ও শ্রীযুত কেরী সাহেব 

ও শ্রীধৃত বাবু রামমোহন রায়প্রভৃতির কৃত ব্যাকরণ সহায়ক এবং পূর্ব২ কবির উক্তি 

কাব্যালঙ্কারের বিধায়ক হইতে পারিবেক তাহাতে কৃত্তিবাসী ও কাশীদাসী ও কবিকস্কণ 
ও ভারতচন্দ্রইত্যাদির দোষগুণ বিচার করিলেই অন্ুপ্রাস ও ঘমক ও শ্রেষ ও বক্রোক্তি 
ও উপম! ও রূপক ও নিদর্শনপ্রভৃতি অলঙ্কীরের উদ্ধীর করা অসাধ্য হইবেক ন। এবিষয়ে 
ইতগ্নণ্তীম্ মহাশয়েরদিগের স্বাভাবিক চেষ্টার আতিশধা প্রতীত আছে স্বজাতীয়েরদিগের 

স্বজাতীয় ভাষার উপকার পক্ষে চেষ্ট। বিজাতীয় নহে ।.-.বং দং[ বঙ্গদত ] 

| ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ | ১৭ ফান্তন ১২৩৬) 

বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ।-_হরকর। নামক সম্বারপত্রদ্বার। আমর! অবগত হইলাম খে 

শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংগ্রপ্তীয় কাবোর স্বকপোল রচিত এক গ্র প্রকাশ করিতে 

মূনঃস্থ করিয়াছেন। ইংগ্নপ্তীয় কাব্ক্ষেত্রে এতদ্দেশীয় লোকের প্রথম অধিকার এই। 

তৎকাব্যান্তর্গত প্রকরণের যে কিয্ুৎসংগ্রহ হরকর। কাগছে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তদাষ্টে যদি 

সমুদায় কাব্যের বিবেচন| করি তবে বোধ হয় যে তাহাতে তৎকাব্য কর্তার অন্থপম 

ঘশোলাভ হইবেক। তৎ পুস্তকহইতে সংগৃহীত যে কিং প্রকরণ আমারদের দৃষ্টিগোচর 

হইয়াছে তাহাতে তৎকবির কাবায় গুণ এবং ইঙ্গরেজী ভাষায় নিপুণতমতা প্রকাশ 
হইতেছে । ইঙ্গরেজী ভাষার মধ্যে যাহা দুঃসাধ্য তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের 

অধিকারকরণ ক্ষমতাতে যদি আমারদের মনে কিছু সন্দেহ থাকিত তবে এই কাব্যের দ্বার! 

তাহা দূরীকৃত হইত। 
পূর্বোক্ত কাব্যের প্রস্তাবেতে স্থযোগ বুঝিয়। আমারদের এই বক্তব্য যে গত দশ বৎসরের 

মধ্যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ইঙ্গরেজী বিদ্যার অন্ুশীলনেতে তাহারা যেরূপ কৃতকাধ্য 

হইয়াছেন তাহা অতিিন্ময়নীয়। ইহার পূর্বের কএক জন মধ্যমরূপে তগ্ভাধাভ্যান করিয়া- 

ছিলেন এবং তাহারদের মধ্যে ছুই এক জনও তদ্াষায় ঘশঃপ্রাপক ছুই এক পুস্তক প্রকাশ 
করিয়াছিলেন এইমাত্র প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু তৎক।লে ধাহার! ইঙ্গরেজী ভাধাভ্যাস করিতেন 

তাহার! কেবল পঞ্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যে তৃপ্ত হইতেন এবং লিখন পঠনকরণে ঘ্কিঞ্চিৎ নৈপুণ্য- 

প্রাঞ্থহওন এবং ততণ্তাষায় যে কোনরূপে বাকপ্রয়োগাদিকরণ হইতে অন্য কিছু মাত্র 

তাহারদের আকাংক্ষা ছিল না। কিন্তু গত দশ বৎসরের মধ্যে এমত আশ্চধ্য তণ্ভাষান্থশীলন 

হইয়াছে যে এক্ষণে কলিকাঁত। নগরে স্বীয় ভাষার তুল্য -ইঙ্গরেজী ভাষাভিজ্ঞ শতাবধি ছুই 

শত যুবা মহাশয়েরদ্রিগকে দশায়ন যায়। তাহারদের মধ্যে কএক জন বিশেষতঃ উপরে 

প্রস্তাবিত কাব্যরচক এক ইঙ্গরেজী ভাষাধ্যয়নে এমত দুঁ়তরাভিনিবেশ করিয়াছেন যে 

ইংগ্লপ্তীয় লোকের অধিকাংশের! যে পুস্তক রচনায় উৎসাহ রহিত সেই পুস্তক প্রস্ততকরণে 

সক্ষম হইয়াছেন । 



৫০ স্নগ্ব্রাদ পত্রে মেক্াব্নেব্র কথা 

কীশীপ্রসাদ ঘোষ হিন্দু কলেজের একজন কৃতী ছাত্র। ১৮২৭ সনের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রথম 

শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। এই বৎসরের ২৭এ জানুয়ারি হিন্দু কলেজে পুরস্বীর-বিতরণ উপলক্ষ্যে 

২৯এ জানুয়ারি 'গবন্মেন্ট গেজেট? লিখিয়াছিলেন £-- 

“0010 10023 01590 00 09 ঠি9 01953, 29081001990 10 9010%95 2) 10০8 01 

609 96001099, 904 ৪0001791791815 01 (11038 10 1101) (119 ৬13 10799017090. 

(1991 1১12,990. 011039. 0840 01 ১1911101701091 10500011191), 11011609173 19070179009, 

[1998 [১913190 (12170010820) 

কাঁশীপ্রসাদের গদ্য ও পদ্য রচন। সে-যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল । 

১৮৪৬ সনের ১৬ই নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত স্থবিখ্যাত ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র-“হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার; 

তিনিই সম্পাদন করিতেন (1//0)14 ০% 18010, [ঘ০%, 10, 1840 )। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় 

(১৮৫৭ সন) লর্ড ক্যানিং মুদ্রীযস্ত্বিষয়ক আইন করিলে কাশীপ্রসাদ ঘোষ তাহার পত্রের প্রচার রহিত 
করিয়াছিলেন । ১৮৭৩ সনের নভেম্বর মাসে তাহার মৃত্যু হইলে “হিন্দু পেটিয়ট” ১৭ই নভেম্বর তারিখে 

তীহীর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাঁশ করিয়াছিলেন । 

(৬ মাচ্চ ১৮৩০। ২৪ ফাল্গুন ১২৩৬ ) 

এ সপ্তাহে কোন বঙ্গভাষা সংশোধনেচ্ছুক দূত পাঠককতৃ্ক প্রেরিত এক পত্র 

প্রাপ্ত হইলা যদ্যপি নামধাম লিখিত না থাকায় অন্মানছ্বারা লেখকের তথ্য 
জানিতে অশক্ত কিন্তু যাহা লিখিয়াছেন সকলি সত্য লিখিয়াছেন এমতে লেখক 

অপ্রকাশ থাকিলেও তাহার নানা বিদ্যায় বিজ্ঞতা প্রকাশহেতৃক আমরা পরমোল্লাসে 

তৎপত্র প্রকাশ করিলাম প্রথমতঃ লিখেন যে পারসন ও হিন্দুস্থান অতিব্যাপক দেশজন্ 

স্থানস্থানের বাক্যের এবৎ উচ্চারণের তারতম্যহেতুক বিজ্ঞকতৃক পারসের মধ্যে 

কেবল ইরান ও তুরানের এবং হিন্দুস্থান মধ্যে কেবল দিল্লীর মোগলপুরার উদ্দুণ ভাষাই 
প্রশংস্য ইহা অতি সত্য এবং কেবল আরবী ও পারসীর আধিক্যে উদ্দর মাধুধ্য শ্বীকার 
কর। যায় না ইহাও যথার্থ এমতে কেবল সংস্কৃতাধিক্যে বঙ্গভাষার কাঠিন্ বৃদ্ধি সম্ভাবনায় 
শোধন সিদ্ধি হইতে পারে না এ কথাও আমারদিগের সম্মতা অতএব ভাষার মাধুষ্য বিধায় 

অস্মদাির অন্থমানে ইহাই অনুমেয় যে সংস্কতানুযায়িক। ভাষা যাহা সাধু পরম্পরায় ব্যবহার 
হওয়াতে সাধুভাষারূপে খ্যাত! তাহাই শুশ্রাব্যা বিশেষতঃ এ বঙ্গদেশ যাহার প্রাচীন নাম 
গৌড়দেশ ইহা অতিব্যাপক এতন্মধ্যে যোজনানস্তর ভাষ! প্রসিদ্ধ! আছে কিন্তু ইতর 
বিশেষ বিবেচনা পূর্বক পূর্বে বিবিধ. ভীঁষাঙ্শীলন শীলস্থশীল শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব 
মহাশয় স্কুলবুক সোসোটর উপকারার্থে বাঙ্গলা শিক্ষক নামে যে এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া- 

ছিলেন তদুল্লেখিত ভূমিকার কিঞ্চিৎ লিখিতেছি ইহাতেই ব্যাপক দেশের মধ্যে কোন 
দেশে সন্ভীষ! তাহা নির্দেশ করিয়াছেন । 

এই বঙ্গভাষা সংস্কৃতা এবং প্রীত! উদীচী মহারাস্্রী মাগধী মিশ্ার্দ মাগধী শকা 



জাহিত্য ৫১ 

আভীরী শ্রবস্তী দ্রাবিড়ী গুঢ়ীয়া পাশ্চাত্যা প্রাচ্যা বাহিলক্যারস্তিক! দাক্ষিণীত্যা পৈশাচী 
আবস্তী শৌরসেনী এই শান্ধীয় অষ্টাদশ ভাষাহইতে নির্গতা হইয়াছে । কিন্তু ইদানীং 
নানাদেশীয় কথ। বাঙ্গলা ভাষাতে মিলিতা হইয়াছে । বিশেষতঃ ব্যবহার কাণ্ডের তাবৎ 
শব লুপ্ত হইয়া বহুকাল জবন ও শ্লেচ্ছাধিকা রপ্রযুক্ত তজ্জাতীয় ভাষা প্রচলিতা হইয়াছে । 
এই বঙ্গদেশের মধ্যে স্থানে২ ভাষার প্রভেদ ও শ্রুতি কতা আছে কিন্তু গঙ্গার উভয়তী বস্থ 
লোকের বাক্য উত্তম ও স্থশ্রাব্য । অপরঞ্চ এ পূর্বোক্ত বাবুকতৃ্ক উক্ত হইয়াছে যে শুদ্ধ 
বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে জন্মিয়াছে এবং অনেক সংস্কৃত শব্দ ভাষায় চলিত 

আছে এবং লোকে কহে যে সাধুভাষা সে সংস্কৃতান্ুযায়িনী । 

অতএব স্বশ্রাব্য যে সাধুভাষা তাহাই প্রশংসনীয় তদিতরকে ইতর জ্ঞান করিতেই 

হয় কিন্তু গঙ্গার উভয় তীরেরও সর্বত্র সমান ভাষা নহে সুতরাং ইহার মধ্যেও 

বিশেষ স্থুশ্রাব্য এবং সভ্য শৌভ্যভব্যসকলের বক্তব্য যাহা তাহাঁকেই সুন্দর বচন 
নিরাকরণপূর্বক তাহারি রচনার নিয়ম সংস্কৃত বাঁকরণাজকরণপূর্ধবক হ্ষ্টিকরণ কর্তব্য । 

ইহাতে পূর্বোক্ত সত্য লেখক মহাশয় সংস্কৃতাধিক্যে শ্রুতিকটুতা! ও দুজ্ঞেঘিতা শঙ্কায় যে 

উদাহরণ দিয়াছেন “যথা লুলাপ দধ্যগ্রভাগ কিঞ্চিজ্জলপানার্থানয়ন কর” এপ্রকার সন্ধি সঙ্কট 
ঘটনার বিকট রচনায় প্রকট ভাষাও অপ্রকট হয় কেননা সামান্য কথায় বলে পাঁচির 
প্রাকতে ও ভট্টাচার্যের সংস্কৃতি ঘর পুড়িয়। নিম । অতএব সে আশঙ্কায় আমরাও নিঃশঙ্ক 
নহি এজন্য সকোমলা অথচ সংস্কৃতান্থযায়িক। ভাষার প্রশংনা বোধে তাহারি রচনার নিয়ম 

নিবন্ধনের প্রত্যাশ। করি এমতে প্রার্থনা যে বঙ্জভাষাদ্রমে এরূপ সংশোধনরূপ 

বারিসিঞ্চন কারণ যে কোন প্রস্তাব যে কেহ লিখিয়। অন্রগ্রহ প্রকাশ করিবেন তাহা 

আমরা তন্তাষা ভিজ্ঞ বিজ্ঞমকলের বিজ্ঞাপনার্থে পরমাহলাদে প্রকাশ করিব যেহেতৃক 

অভিপ্রেত ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কার সংগ্রহে অনেকের অস্কুগ্রহ সংগ্রহ আবশ্তক ইহা 

পরি গ্রহ হওয়াতেই পূর্বে অনুগ্রহার্থ হইয়াছি। বং দূং [ বঙ্গদৃত ] 

নূতন পুস্তক 

(২৫ জুলাই ১৮১৮। ১১ শ্রাবণ ১২২৫) 

ইস্তাহার। শ্রাগীতান্বর শশ্দমণঃ।--এতদেশীয় অনেক২ বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যাকরণাদি 

শান অপাঠ হেতু পত্রাদি লিখনকালীন শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচন| করিয়া লিখিতে অশক্ত 

এ কারণ এ অকিঞ্চন ভগবান অমর সিংহকৃত অভিধান অকারাদি ক্রমে অর্থাৎ ইংরাজী 

ডেঝ্সিয়াননারীর স্তায় ভাষায় বিবরিয়। দক্ত্য ওষ্ঠ্য বকাঁরের প্রভেদ করিয়া মেদিনী রভসাদি 

নানা অভিধানের অনেক অর্থ দিয়া নানার্থ স্বরূপ ৪৯২ পৃষ্ঠ এক গ্রন্থ কেতাব করিয়! উত্তম 
অক্ষরে ছাপাইয়াছে চারি শত বিক্রয় হইয়াছে শেষ এক শত আছে ছয় তঙ্কা মূল্যে 



৫২ ৮৫৩ পত্ছে স্ব্কাবেলক্ ক্রখ 

যাহার লইবার বাঞ্চ। হয় তবে মোং উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত ছুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 

বাটাতে অথবা মোং কলিকাতাঁর শঁযুত দ্রেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয়ের সৈসোয়িটা 

অর্থাৎ আত্মীয় সভাতে চেষ্ট! করিলে পাইবেন নিবেদন মিতি। 
১২২৪ সালে প্রকাশিত “শব্দসিঙ্গুণ গ্রন্থের কথাই উপরে বলা হইয়াছে । 

(৩ অক্টোবর ১৮১৮। ১৮ আশ্বিন ১২২৫) 

নৃতন কেতাব।-__ইংরেজী বর্ণমাল। অর্থ উচ্চারণ সমেত প্রথম বণাবধি সাত বর্ণপধান্ত 
বাঙ্গাল। ভাষায় তর্জম। হইয়। মোং কলিকাতাম্ব ছাপ হইয়াছে তাহাতে পড়িবার কারণ 

পাঠ ও গণিত ও নামত! ও ব্যাকরণ ও লিখিবার আদর্শ ও পত্রধারা ও আজি ও খত ও 

টণিনাম! ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আছে এই কেতাব পড়িলে ইংরেজী বিদ্যা সহজে 

হইতে পারে এই কেতাব চামড়। বন্ধ জেল্দ কর! ইহার মূল্য কি কেতাব ৩টাকা। 
ঘে মহাশয়ের লইবার বাসনা হইবে তিনি মোং কলিকাতায় শ্রীগঙ্গীকিশোর ভট্টাচার্যোর 

আপীসে কিন্খ। মোং শ্রীরামপুরের কাছারি বাটীর নিকটে শ্রীজান দেরোজারু সাহেবের 

বাটীতে তত করিলে পাইতে পারিবেন । 
অনেকে পুস্তকখানিকে বাঙালীর লেখা প্রথম বাংল ব্যাকরণ মনে করিয়। ভুল করেন। 

(২৬ ডিসেম্বর ১৮১৮। ১৩ পৌষ ১২২৫) 

সহমরণ।__-কলিকাতার শ্রীযূত রামমোহন রা সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়। 

সর্বত্র প্রকাশ করিয়াছে । তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্ত স্থল এই লিখিয়াছে যে 

সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না। 

(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ১০ ফাস্তন ১২২৫) 

পুস্তক ছাপান ।...ষে দেশে ছাপার কন্ম চলিত না হইয়াছে সে দেশকে প্ররুতরূপে 
সভ্য বলা যায় না এই দেশে পূর্ববকালে কতক২ লোকের ঘরে পুস্তক ছিল এবং অল্প লোক 
বিদ্যাভ্যাস করিত অন্ত২ সকল লোক অন্ধকারে থাকিত এখন এই দেশে ক্রমে২ 

ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট বড় ঘর সকল ব্যাপ্ধ হইতেছে । 
গত দশ বৎসরের মধ্যে আন্দাজ দশ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে কিন্ত সকল পুস্তক 

এক স্থানে নাই নানা লোকের ঘরে বিলি হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি এক পুস্তক লইয়াছে 
তাহার অন্ত পুস্তক লওনের চেষ্টা জন্মে এই রূপে এ দেশে বিদ্যা প্রচলিত হইতেছে । 

(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯ । ১৭ ফাল্গুন ১২২৫) 

পঞ্জিক। ।--এতদ্দেশে নবদ্বীপ ও মৌলা ও বারইখালি ও বাকল ও খানাকুল ও 
বজরাপুর ও বালি ও গণপুর এই সকল গ্রামে পঞ্রিক1 প্রস্তুত হয় ইহার মধ্যে কতক 



সাহিত্য নি 

আমারদের নিকটে পৌছিয়াছে সকল পঞ্জিকা আইলে আগামী বৎসরের গ্রহণাদি ছাপান 

যাইবেক। 

(২৭ মাচ্চ ১৮ ৯1 ১৫ চৈত্র ১২২৫) 

নৃতন পুস্তক ।-_শ্রীযুত রামমোহন রায় অথর্ব বেদের ম্ণ্ডকোপনিষদ ও শঙ্করাচাধ্য 
কৃত তাহার টীক। বাঙ্গাল ভাষাতে তর্জম। করিয়া! ছাপাইয়াছেন । 

(৩ এপ্রিল ১৮১৯ । ২২ চৈত্র ১২২৫) 

পুস্তক ছাপান।--এ দেশের এই এক মঙ্গলের চিহ্ন যে নানা প্রকার পুস্তক ছাপ! 
হইতেছে যেহেতুক এই ছাপা পুস্তকের গমন শ্োতের ন্যায় যেমন ক্ষুত্র নদী নির্গত 

হইয়। ক্রমে২ বুদ্ধি পাইয়া সর্ব দেশে ব্যাপ্ত। হইয়া! সেই দেশকে উর্বরা করে সেই মত 

ছাপার পুস্তক ক্রমে২ সকল প্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়া সকল লোকের বোধগম্য হওয়াতে 
তাহারদের মন উচ্চাভিলাষি করে পূর্ব কালে বদ্দিঞু লোকের ঘরেতেও তাল পত্রে অক্ষর 
মিল! ভার ছিল ছাপার আরম্ত হওয়া অবধি ক্ষুত্র২ লোকের ঘরেতেও অধিক পুস্তক সঞ্চার 

হইয়াছে । | 

এই ক্ষণে মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকাস্ত দেব এক নৃতন অভিধান করিয়া 
ছাপা করিতেছেন। আমর! শুনিয়াছি যে চারি বৎসর আরম্ভ হইয়াছে অন্যাপি অর্দ 

হয় নাই । ইহাতে অনুমান করি যে এমত অভিধান পূর্ধেে হয় নাই এ অভিধান প্রস্তুত 

হইলেই তাহার গুণ সকলে জানিতে পারিবেন । 

এবং কবিকক্কণ চক্রবপ্তিকৃত ভাষা চণ্ডী গান পুস্তক নানাপ্রকার লিপি দোষেতে নষ্টপ্রায় 

হইয়াছিল ততপ্রযুক্ত শ্রীযুূত জয়গোপ।ল তর্কালঙ্কার বহু দেশীয় বহুবিধ পুন্তক একত্র করিয়া 

বিবেচনা পূর্বক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ছাপা করিতেছেন অনুমান হয় যে লাগাদ শ্রাবণ ভাদ্র 

সমাপ্ত হইতে পারে । 

(৫ জুন ১৮১৯। ২৪ জোষ্ঠ ১২২৬) 

নৃতন পুস্তক ।-_-শ্রীধৃত বাবু রামকমল সেন হিন্ুস্থানী ছাপাখানাতে এক নূতন পুস্তক 
ছাপাইয়াছেন তাহার নাম গ্ধধস। রসংগ্রহ অথবা সচরাচর ব্যবহৃত ওঁষধ নির্ণয় এ পুত্তক 
অতি উপকারক এবং এ পুস্তকের মধ্যে ছাগ্সান্ন প্রকার ওঁষধের বিবরণ ও তাহা! খাইবার 
ক্রম সকল লিখিত আছে এবং কোন গীড়ায় কোন ওঁষধধ সেবন করা উপযুক্ত তাহাও 

লিখিত আছে। ইউরোপীয় টৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় কেহ তর্জমা করে নাই এখন 

এই এক পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে আমারদের ভরোসা হইয়াছে যে ক্রমে তাবৎ ইউরোপীয় 

বৈদ্যক শাস্ত্র বাঙ্গাল! ভাষায় প্রকাশ হইতে পারিবে এবং যদ্দি এই ভরোস! সফল হয় তবে 

এতরদেশীয় লোকেরদের যথেষ্ট উপকার হইবে । 



রি সংাদ পত্রে সেকাক্লল্র ক্রথ। 
(১২ জুন ১৮১৯। ৩১ জ্যেষ্ঠ ১২২৬) 

নৃতন পুস্তক -_শ্রীযুূত ফিলিক্স কেরি সাহেব ইংলপীয় পুস্তকহইতে সংগ্রহ করিয়া 

বিদ্যাহারাবলী নামে এক নৃতন পুস্তক বাঙ্গালি ভাষায় করিয়া মোং শ্রীরামপুরে ছাপা 

করিতেছেন ইহাতে নানা প্রকার বিদ্যার কথা আছে এ গ্রন্থের মধ্যে আটচল্লিশ কি 
ছাপ্সান্ন ফর্দ একাকার কাগজেতে এবং অক্ষরেতে মাস২ ছাপা হইবেক। এ আটচল্লিশ 
কিম্বা ছাগ্সান্ন ফর্দেতে এক নম্বর দেওয়া যাইবেক এ এক২ নম্বরের মূল্য ছুই২ টাকা । 

(১৯ জুন ১৮১৯ । ৬ আষাঢ় ১২২৬) 

জগন্নাথ মঙ্গল ।--মোং কলিকাতাঁতে জগন্নাথ মঙ্গল নামে এক নূতন পাঁচালি গান 

স্ষ্টি হইয়াছে তাহাতে জগন্নাথ দেবের সকল বিবরণ আছে এবং রাগ ও রাগিণী ও 

তাল মানেতে পূর্ণ অদ্যাপি সর্বত্র প্রকাশ হয় নাই। 

(৪ সেপ্টেম্বর ১৮১৯ । ২০ ভাদ্র ১২২৬) 

সকল বিশিষ্ট লোকেরদিগকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে 1-_প্লীভগবদগীতা গ্রস্থ 

স্কৃত অষ্টাদশ অধ্যায় এবং তাহার প্রতিশ্লোকের যথার্থ অর্থ পয়ারে প্রতিসংস্কৃত 

শ্সোকের নীচে অত্যুত্তম রূপে মোং কলিকাতার বাঙ্গাল গেজেটি আপিসে শ্রীবৈকুনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ছাপা করিয়াছেন । সে পুস্তকের মূল্য ৪॥০ সাড়ে চারি টাঁকা প্রতিপুস্তক 

বিক্রয় হইতেছে যে২ মহাঁশয়েরদিগের এ পুস্তক লইতে মানস হইবেক তাহারা মোং 
কলিকাতার জোড়াসাকোর পূর্ব জোড়া পুখুরিয়ার নিকট শ্রীযুত জয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 

বাটাতে উপস্থিত হইয়া লইবেন। প্রতিপুস্তকের মূল্য জেলেদ সমেত লইলে ৪॥০ সাড়ে 
চারি টাকা দ্রিতে হইবেক জেলেদ সমেত না লয়েন চারি টাকা দিলে পুস্তক পাইবেন । 
ইতি তারিখ ২০ ভাত্র সন ১২২৬। 

(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮১৯ । ৩ আশ্বিন ১২২৬) 

নৃতন পুস্তক ।--সম্প্রতি ছুই তিন বৎসর হইল মোং কলিকাতার হিন্দুরদের শাস্সিদ্ধ 
সহমরণের বিষয়ে কেহ২ প্রতিবাদী হইয়্াছেন তন্নিমিত্ত কলিকাঁতার শ্রীযুত বাবু কালাচান্দ 
বন্থজা এক নৃতন পুম্তক রচনা করিয়া ছাপাইয়াছেন। সে পুস্তকে সহমরণনিষেধকের কথা 
ও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন ও তাহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ সহমরণবিধায়কের বাক্য ও 

তাহারও স্বমতসিদ্ধ মুনি প্রণীত বচন আছে এবং বাঙ্গাল! ভাষাতে তাহার তর্জমা আছে 
এবং সেই বিষয়ের ইংরাজী ভাষাতে পৃথক্ এক কেতাব অতি স্থন্দররূপে তর্জমা। এই 
পুস্তক অত্যল্প দিন প্রকাশ হইয়াছে । 



হি ৫৫ 

(৩০ অক্টোবর ১৮১৯। ১৫ কান্তিক ১২২৬) 

নৃতন গ্রন্থ সমাপ্ত ।_-শ্রীযুত ডক্তর উলসন সাহেব এক দিকে সংস্কৃত ও আর এক দিকে 
ইংরাজী এই ব্ূপ এক অভিধান গ্রন্থ অনেক গ্রন্থ পধ্যালোৌচন। করিয়া বহু পরিশ্রম পূর্বক 

বহু দিনের পর সমাপ্ত করিয়াছেন সে গ্রন্থে এগার শত ষোল পৃষ্ঠ সে অত্যুত্তম গ্রন্থ 
তাহাতে সংস্কৃত যাবৎ শব্দ ও তাহার ইংরাজী ভাষা ও এক২ শব্দের দুই তিন প্রকার অর্থ 
ও নানা কোষ প্রমাণ দিয়া সকল শব্দার্থ সপ্রমাণীকৃত সে গ্রন্থ লোকেরদের দৃষ্টি গোচর 
হইলেই তাহার গুণ প্রকাশ হইবেক লিখিয়া কত জানাইব। তাহার মূল্য ইংরাজী 

কাগজে এক শত টাক! ও পাটনাই কাগজে আশী টাকা । 

(৪ ডিসেম্বর ১৮১৯ । ২০ অগ্রহায়ণ ১২২৬) 

নৃতন পুস্তক।--সম্প্রতি মোং কলিকাতাতে শ্রযুত বাবু রামমোহন রায় পুনর্বার 
সহমরণবিষয়ক বাঙ্গলা ভাষায় এক পুস্তক করিয়াছেন এখন তাহার ইংরাজী হইতেছে 

সেও শীদ্ সমাপ্ত হইবেক । 

(১১ মাচ্চ ১৮২০ | ২৯ ফান্তন ১২২৬) 

নৃতন পুস্তক ছাপা ।--শ্রীযুত গৌরচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার সন ১২২৭ সালের নবদ্বীপ সম্মত 
পঞ্জিকা মোং সভাবাজারের শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানাতে ছাপ করিয়াছেন তাহাতে 

অন্য পঞ্জিকার মত অস্কঘারা বার তিথি প্রভৃতি জান! যায় এবং বার তিথি নক্ষত্র যোগ 

করণ এই পঞ্চাঙ্গ বিশেষরূপে অক্ষরেতে পৃথকৃ২ লিখিত আছে যাহার অক্ষর মাত্র পরিচয় 

আছে সেও এ পঞ্জিকাতে দিন ক্ষণ ভাল মন্দ অনায়াসে জানিতে পারে। 

এবং খড়দহের শ্াযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস পশ্চিম দেশীয় এক জন পগ্ডিতের দ্বার 
নানা জ্যোতিষ গ্রন্থ বিবেচনা করিয়া ব্যবহারোপযুক্ত তাবৎ জ্যোতিষের ব্যবস্থা একত্র 

সংগ্রহ করিয়া নিরানব্বই পত্রে এক পুস্তক প্রস্তত করিয়া ছাপ1 করিয়াছেন ও সে পুস্তক 

ব্রাহ্মণ পগ্ডিতেরদিগকে বিনা মূল্যে দিয়াছেন সে পুস্তক অতি সপ্রয়োজনক । 

(২৫ মার্চ ১৮২০ । ১৪ ত্র ১২২৬) 

নৃতন পুস্তক ।-_শ্রীযৃত কাণ্ধান ফেল সাহেব মেদ্দিনী অভিধান ইংরেজী তর্জমা 
করিয়া সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষাতে এক পুস্তক প্রস্তত করিয়াছেন এবং তাহা! ছাপ! করিয়া 

সর্বত্র প্রকাশ করিবেন। এ সাহেব সংস্কৃতি অতিবিদ্যাবান্ এবং ষে ইংগ্ণ্তীয় লোক সংস্কৃত 
শিক্ষা করিতে বাসন! করেন তাহার এ পুস্তকে অনেক উপকার হইবেক । 



রি সওবাদ পত্রে সেকাবেলক্র ক্খা 

( ৩১ মার্চ ১৮২১। ১৯ চৈন্ত্র ১২২৭) 

ইংরেজী বাঙ্গালী অভিধান ।- শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেব ও প্রীত রামকমল সেন 
কর্তৃক ইংরেজী ও বাঙ্গল! ভাষাতে এক অভিধান তঙ্জম। হইয়! শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে 

ছাপা হইতেছে সে পুস্তক ক্ষুদ্র অক্ষরে ছুই বালামে কমবেশ হাজার পৃষ্ঠা হইবেক। যে 
ব্যক্তি সহী করিবেন তিনি পর্ধাশ টাকাতে পাইবেন ততপ্ডিন্ন লোকেরদ্রিগের লইতে হইলে 
সত্তরি টাকা লাগিবেক যাহারদিগের সহী করিবার বাসনা থাকে তাহারা হিন্দুস্থানীয় প্রেসে 

শ্রীযুত পেরের। সাহেবের নিকটে কিম্বা মোকাম লালবাজারে শ্রীযুত থ্যাকর সাহেবের 

নিকটে কিন্ব। শ্রারামপুরের শ্রীযুত ফিলিক্স কেরি সাহেবের নিকটে আপন নাম পাঠাইবেক। 

( ২ জুন ১৮২১। ২১ 'জ্াষ্ট ১২২৮) 

ইন্তাহার ।__মুগ্ধবোধ কৌমুদ্ী অথব। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও গণ। গৌড় দেশীয় সাধু 

ভাষায় অর্থ। শ্রীবোপদেব গোস্বামির রত এতর্দেশে গ্রচরদ্রপে চলিত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও 

তৎকৃত কবিকল্পদ্রমনীমক গণের পশ্চাৎ্ৎ বক্ষ্যমাণ রীতিক্রমে এতদ্দেশীয় সাধুভাষায় 
গদ্যেতে ছুই খণ্ডে অর্থ প্রকাশ কর! গিয়াছে |". 

কোন বিজ্ঞ ভদ্রলোক স্বপ্রয়োজনার্থে-""মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের ও গণের গৌড়দেশীয় 
সাধু ভাষায় গদোতে অর্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তেঁহ স্বয়ং বা স্বার্থ এ পুস্তক ছাপা করিয়৷ 
প্রকাশকরণে অনিচ্ছুক কিন্তু পরোপকারার্থ এ পুস্তক আমাকে দিয়াছেন তাহা আমি বন 

পরিশ্রমে শ্রীযুক্ত ছুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ রামতর্কবাগীশ প্রস্ততির টীকান্থসারে মূল ও ভাষা 

শুদ্ধ এবং বাহুল্য করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি ইহাতে গুরূপদেশ ব্যতিরিক্ত অনায়াসে সংস্কৃত 

প্র পদার্থ বোধ হইতে পারিবেক সংস্কৃত জ্ঞানেচ্ছুক ব্যক্তির মহোপকার হইবে। 

পুস্তকের পরিমাণ ছোট আড়ার পুস্তকের ৫০০ পাঁচ শত পৃষ্ঠ! হইবেক-.'প্রাতি- 

পুত্তকের মূল্য ছাপার ব্যয়ান্ুসারে প্রথম খণ্ড ব্যাকরণ ৫ পাচ টাক! দ্বিতীয় খণ্ড গণ ১ এক 

টাকা সর্ধশুদ্ধ ৬ ছয় টাক।। ছাপার বায়ের সংস্থান হইলে ছাপা করিতে উদ্যক্ত হইতে 

পারি ।...শ্ীকাশীনাথ শন্দণঃ । কলিকাতা শিমুল্যা । 

(৩০ জুন ১৮২১ । ১৮ আষাঢ় ১২২৮) 

নৃতন পুস্তক ।-_এই বঙ্গভূমিতে যে চলিত ভাষা আছে তাহাতে সংস্কতান্যায়িনী 

অনেক তাহার বাক্যার্থ ও ভাষা পুস্তক ও শুদ্ধ লিখনাদি লিখিবার শক্তি যত্ব ণত্ব জ্ঞান ও 

ব্যাকরণ জ্ঞান ব্যতিরেকে হয় না তত্প্রযুক্ত অনায়াসে বিনা ব্যাকরণে এই সকল জ্ঞান 
জন্মাইবার কারণ মোং কলিকাতার শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব বাঙ্গালা ভাষাতে ২৮৮ ছুই 

শত অষ্টাশী পৃষ্ঠা অপূর্বব এক কেতাব করিয়। ছাপ। করিয়াছেন । তাহাতে প্রথম স্বর ব্যঞ্জন- 
প্রভৃতি বর্ণমালা! পরে যুক্তাক্ষর ও ছ্বাক্ষরযুক্ত ও ত্র্যক্ষরযুক্ত ও চতুরক্ষর যুক্ত ও যথাস্থানে 



 জাহিত্য ৫৭ 

বর্ণোচ্চারণ ও হ্ম্ব ও দীর্ঘ ও প্রুত ও ইহার উদাহরণ ও স্বরযুক্ত ঘ্বক্ষরাদি শব্দ এবং পড়িবার 

পাঠ ও জাতি ভেদে মন্থুষ্যেরদের ভিন্ন২ উপাধি ও পদ্ধতি এবং মিত্র লাভ ও স্থহ্বন্তেদ ও 
বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারি প্রকার রাজারদের উপাম্ন। এবং অন্কসংখ্যা ও সাঙ্কেতিক শব্ধ ও 

জকার ও যকার ও ণকার ও বকার ভেদ ও তিথি বারাদি ও মাস ও রাশি ও ধতু ও ভূগোল 
ও সন্ধি ও শব্দ ও ষট্ কারক ও তিন কাল ও অক্ষরের মূল ও তদ্দিত ও কৃদন্ত ও ধাতুপ্রভৃতি 
তাবৎ নির্ণয় আছে এবং কলিযুগের আরস্তাবধি বর্তমান কালপধ্যন্ত দিল্লীতে যিনি২ সামাজা 

করিয়াছেন তাহারদের স্কুল বিবরণ ও শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের এতদ্দেশে প্রথমাধি- 

কারাবধি বর্তমান পর্যন্ত যিনি যে সনে বড় সাহেবী পাইয়াছেন তাহারদের স্কুল বিবরণ 

আছে। এই গ্রন্থ তাবৎ দেখিলে পূর্বোক্ত সকল বিষয়ে অনেক জ্ঞান জন্মে। 
রাধাকান্ত দেবের এই “বর্ণমালা ব্যাকরণ ইতিহীন পুস্তকের এক খণ্ড বঙ্গায়-পাহিত্য-পরিণদের 

গ্রন্থাগারে আছে। 

(১১ আগস্ট ১৮২১ । ২৮ আবণ ১২২৮) 

ইস্তাহার।-_হিন্দুলোকেরদের কর্তব্যাকর্তব্য কম্মের বিধি নিষেধসুচক ১০৮ শ্লোক 

কম্মলোচন নামে সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল তাহা সকলের বোপগম্য নহে একারণ শ্রীযুত কালিদাস 

সভাপতি তাহার ভাষ! পয়ার করিয়া সংস্কৃত সমেত মোকাম শ্ররামপুরের ছাপাখানাতে 

ছাপাইয়াছেন কেতাব প্রস্তত হইয়াছে তাহার ছাপা খরচ কারণ প্রত্যেক কেতাবের মূল্য ॥০ 

আট আন। স্থির হইয়াছে যাহার লওনের আবশ্যক হয় তিনি আরামপুরের ছাপাখানাতে 

আইলে পাইতে পারিবেন ইতি । 

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ৮ আশ্বিন ১২২৮) 

নৃতন পুস্তক ॥__ম্হীভাগবতোক্ত শিবনারদ সধ্থাদযুক্ত ভগবতীগীতা৷ নামক গ্র 

[ছল সংপ্রতি শ্রীযুত রামরত্ব ন্থায়পঞ্চানন তাহার প্রতিক্সোকের ভাষা পয়ার 

করিয়াছেন এবং তাহার সংস্কৃত সম্তে ভাষা পয়ার ছাপা হইয়া জেলদ বন্দ হইয়াছে। 

তাহাতে বৃষযুক্ত বৃষধ্বজ নারদ গোস্বামিকে যৌগ কহিতেছেন এই ছবি। এবং মেনকার 

ক্রোড়দেশীবস্থিতা ভগবতী রাজা হিমালয়কে যোগ কহিতেছেন এই ছবিও আছে। 

তাহাতে উনসত্তরি পৃষ্ঠা । 

(১৭ নভেম্বর ১৮২১ । ৩ অগ্রহায়ণ ১২২৮) 

চিকিৎসা গ্রন্থ ॥-_নানা প্রকার ইংরাজী ও বাঙ্গালী গ্রন্থ ছাপাইয়। প্রকাশ হইয়াছে 

কিন্তু অুমান করি যে ভাষাতে চিকিৎসা গ্রন্থ ছাপা হইয়! প্রায় প্রকাশ হয় নাই তাহাতে 

অনেক লোক অশাস্ত্র চিকিৎসা করিয়া থাকে এবং এক রোগে অন্ত ওষধি প্রয়োগ করায় 



৫৮ লওবাদে পাত্রে সেক্াবে্র কথা 

এইহেতুক সকল লোকের উপকারার্থ শ্রযুত রাবট ডগলেস সাহেব ইংরাজী চিকিৎস৷ 

গ্রন্থহইতে ও. আর২ গ্রন্থহইতে সংগ্রহ করিয়৷ বাঙ্গালী ভাষায় এক চিকিৎসাগ্রস্থ তর্জমা 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন কোন২ দ্রব্যেতে কোন উষধি প্রস্তুত হয় এবং কোন উঁষধিতে 

কোন ব্যাধি নাশ করে এ সকল তাহার মধ্যে থাকিবেক এ গ্রন্থে অনেক লোকের উপকার 

হইবেক কিছু দ্রিনের মধ্যে গ্রন্থ ছাপ! আরম্ভ হইলে ইহার বিশেষ সমাচার দর্পণে অর্পণ 

করা যাইবেক। 

(৬ এপ্রিল ১৮২২ । ২৫ চত্র ১২২৮) 

স্্ীশিক্ষা ॥--এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাবিধায়ক এক গ্রন্থ [ গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার 
রচিত ] পূর্ব প্রমাণ সহকারে মোকাম কলিকাতায় ছাপা হইয়াছে-**। 

(১৮ মে ১৮২২। ৬ ট্যেষ্ঠ ১২২৯) 

নূতন পুস্তক ॥-_ মোকাম খড়দহের শ্ীযূত বাবু প্রাণরু্চ বিশ্বাস বহুবিধ জ্ঞানাপন্ন 

বহুদশশী জনদ্বারা নানাবিধ অভিধানের শব্দ সংগ্রহ করিয়! প্রাণরুঞ্চ শব্দাম্থধি নামে এক 

গ্রন্থ প্রস্তুত ও ছাপা করিয়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরদিগকে এবং জ্ঞানাপন্ন ভাগ্যবানেরদিগকে বিনা 

মূল্যে দিয়াছেন ইহাতে অনেক২ অভিধানের প্রমাণ আছে তাহাতে পণ্ডিতগণের অধিক 
উপকার হইবেক। 

(২৪ আগষ্ট ১৮২২। ৯ ভান্র ১২২৯) 

ইন্তাহার।-_বাঙ্গালায় ইংরেজী বিদ্যাথি সকলের প্ররোজনাহ্ প্রসিদ্ধ জান্সন্স 

ডিক্স্যানেরি । শ্রীযুত জন মেন্দিস সাহ্বকতৃক ইংরেজী ও বাঙ্গলায় সংগৃহীত হইল 
এবং কএক দিবস ছাপা সমাপ্ত হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় বিক্রয় হইতেছে । মূল্য 

৮ টাকা। 

(১৭ আগষ্ট ১৮২২ । ২ ভাদ্র ১২২৯) 

নৃতন পুস্তক।-_মহামহোপাধ্যায় তত্রজ্ঞাননিধান শ্রীযুত কৃষ্ণমিশ্রপ্রণীতাধ্যাতআয- 
বিদ্যোদ্বোধ প্রবোধচন্দ্রোদয়নামক যে নাটক প্রসিদ্ধ আছে এ গ্রন্থ শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন 

শ্রীগদাধর ন্যায়রত্ব শ্রীরামকিন্কর শিরোমণি বঙগদেশীয় সাধুভাধাতে তরজমা করিয়া প্রস্তুত 
করিয়াছেন ও তাহার নাম আত্মতত্ব কৌমুপী রাখিয়াছেন এ গ্রন্থে ছয় অস্ক অর্থাৎ পরিচ্ছেদ 
তাহার প্রথামান্ষের নাম পাষপগ্ুবিড়ম্বন চতুর্থাঙ্কের নাম বিবেকোদ্যেগ পঞ্চমাঙ্কের নাম 
বৈরাগ্যোৎ্পত্তি ষষ্টাঙ্কের নাম প্রবোধোত্পত্তি। গ্রন্থের পরিমীণ এক শত পৃষ্ঠ । 

এবং গঙ্গামাহাত্ম্যনামে এক নৃতন পুস্তক হইয়াছে, তাহাতে গঙ্গার রূপ ধ্যান সহিত 



সাহিত্য | ৫৯ 

বর্ণনা ও গঙ্গীস্তবের অর্থ এবং পদ্মপুরাণোক্ত ভেক সর্পের উপাখ্যান ও রাজ সত্যধরের পূর্ব 

বৃত্তান্ত এবং রাজাসত্যধরের মোক্ষলাভ ইত্যাদি বিষয় আছে এ পুস্তক অতি স্থকোমল 

গৌড়ীয় এবং সংস্কৃত ভাষায় | 

(১৪ ডিসেম্বর ১৮২২ । ৩০ অগ্রহায়ণ ১২২৯) 

ইশতেহার ।-_শ্রীযুত লক্ষমীনারায়ণ ন্তায়ালঙ্কার সকলকে জ্ঞাত করিতেছেন যে তিনি 
শ্ীশ্রীুত গবর্ণর জেনেরাল বাহাদরের সম্মতিতে কালেজ কৌসিলের অনুমতিদ্বারা মনু যাঁজ্- 
বঙ্ক্য প্রভৃতি গ্রন্থের তাৎপধ্্যার্থ সংকলন করিয়া তত্তৎ ধষিবাক্যসম্ঘলিত সংস্কৃত পদ্য প্রবন্ধে 

এতদ্দেশীয় সমস্ত বিষয়ি লোকেরদের ব্যবস্থাজ্ঞানার্৫থে বাঙ্গলা ভাষায় স্থললিত পয়ার বন্ধে 

এক পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন সেই গ্রন্থের ফল সমস্ত দায়ভাগের ব্যবস্থা ও নানাবিধ দাস 

দাসী নিরূপণ এবং পোষ্য পুত্রের প্রকরণ সে পুস্তকের গ্লোকসংখ্য। ৩০০ তিন শত এবং 
তাহার পয়ার ৫০০ পাঁচ শত এবং উত্তম অক্ষরে পাটনাই কাগজে ছাপা হইয়াছে তাহার 

মূন্য প্রতিপুস্তক ৩ তিন টাকা । অতএব যাহার লওনের ইচ্ছ। হয় তিনি লালদিঘীর নিকটে 

কালেজের ঘরে কালেজের কেরাণি শ্রীযুত জগন্মোহন চট্টোপাধ্যায়ের নিকট লোক পাঠাইলে 

পাইবেন । 

( ১৭ জানুয়ারি ১৮২৪ | ৫ মাঘ ১২৩০ ) 

. ইশতেহার ।_-সকলকে জানান যাইতেছে যে বক্ভিয়ার নামে ফারসীয়ান ইতিহাস 

পুস্তক যাহা এতদেশে প্রকাশ আছে এ পুস্তক কোন লোককতৃ্ক ইংরেজী ভাষাতে তর্জমা 

কর! গিয়াছে কিন্তু তাহার বাঙ্গাল! হয় নাই এ নিমিত্তে এতদ্দেশীয় ইংরেজী বিদ্যার্থীরা এ 

পুস্তক স্বন্দর মৃত বুঝিতে পারেন না। অনুমান করি ঘদি এ পুস্তক ইংরেজী বাঙ্গালাতে 
ছাপা হইয়। প্রকাশ হয় তবে অনেকের উপকার হইতে পারে । এই বিবেচনা করিয়া শহর 

শ্রীরামপুরনিবাসি শ্রীযুত ডি ডিন্রুশ সাহেব এ পুস্তক বাঙ্গালাতে তর্জমা! করিয়া এক পৃষ্ঠ 

ইংরেজী ও এক পৃষ্ঠ বাঙ্গালা করিয়া উত্তম ইংরেজী কাগজে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় 
ছাপাইবেন। পুস্তকের সংখ্যা অনুমান আড়াই শত পুষ্ঠ হইবেক। এবং ছাপার ব্যয়ের 
কারণ প্রত্যেক পুস্তকের মূল্য চারি টাকা নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্ত ছাপার ব্যয়োপযুক্ত 
অর্থ সংস্থান ন৷ হইলে ছাপা আরম্ভ করিতে পারেন না। এ কারণ সকলকে জ্ঞাত করা 

যাইতেছে যাহার এ পুস্তক লইবার বাসন! হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় কিন্বা 

শ্রীরামপুরে এ সাহেবের নিকটে আপন নাম ও নিবাস সম্বলিত পত্র লিখিবেন। পুস্তক গ্রস্ত 

হইলে তীাহারদিগের নিকট প্রেরণ করিয়! টাকা লওয়া যাইবেক । 



স্ওব্াল পত্রে লেব্যাত্েলেে খা 

(১৩ নভেম্বর ১৮২৪ । ২৯ কান্তিক ১২৩১) 

প্রাণঙ্তোষণী নামধেয় লতা ।--খড়দহ নিবাসি শ্রীযূত বাবু প্রীণকৃষ্ণ বিশ্বাস রাম 

তোষণ বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচাধ্য দ্বার! মুণ্ডমালা মংস্যস্থক্ত মহিষমদ্দিনী মায্াতন্ত্র ও মাতৃকাভেদ 
মাতৃকোদয় ও মহানির্বাণ মালিনীবিক্গয় মহানীলতম্্ব ও মহাকাল সংহিতা ও মেরুতন্ত্র ও 

ভৈরবী ভূতডামর বীরভদ্র বীজচিন্তামণি একজটা নির্বাণতন্ত্র ও তারারহস্য ঠ্যামারহস্- 

ইত্যাদি তন্ত্র ও নারদপঞ্চরাত্র ও শ্রতিস্থৃতি সংগ্রহাদি সংগ্রহ করিয়া প্রাণতোষণী নামধেয় 
লতা নামে এক গ্রন্থ বহুকালে বহু পরিশ্রমে বহু ব্যয়ে প্রস্তত করিয়া ছাপা করিয়া সর্বত্র 

তদভিজ্ঞ জনকে প্রদ।নপূর্ববক আপ্যায়িত করিয়াছেন যেহেতুক এক গ্রন্থে বহু কার্য সাধন 
হয় না এই গ্রন্থে প্রায় কোন কাধ্য সাধনাবশিষ্ট থাকে না। 

(২২ জানুয়ারি ১৮২৫ | ১১ মাঘ ১২৩১) 

শন ১৮২৪ শালে যে২ কেতাব শহর কলিকাতার নানা ছাপাখানায় ছাপা হইয়াছে 

তাহার বিবরণ । 

মোৎ কলুটোলায় চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়কতৃকক কৃত পদ্ম পুরাণাস্তর্গত 

ক্রিয়াযোগসারের ভাষা পয়ার | 

এবং এ ছাপাখানাতে প্রীরামচন্দ্র বিদ]ালক্কারকতৃক রূুত আনন্দ লহরীর সংস্কৃত 

সমেত ভাষ।। 

এবং মোং বনুবাঁজারে শ্রীলেবেগুর সাহেবের ছাপাখানায় ঞ্লীলক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার 

রুত মিতাক্ষরাদর্পণ নামক মিতাক্ষরা গ্রন্থের তমা সংস্কৃত সমেত ভাষা । 

এবং প্র ছাঁপাথানাঁতে শ্রীলেবেগডর সাহেবকতৃকি সংগ্রহীত জানসেন ডিকস্তানরীর 

ইংরাজী সমেত বাঙ্গাল] । 

মোং মীরজাপুরে সপ্বাদতিমিরনাশক ছাপাখানায় শ্ররুষ্কমোহন দাস কৃত জ্যোতিষ 

দিন কৌমুদী। 
রতিমঞ্জরী ১ 

তর্পণ এবং শৃদ্র ও ব্রাহ্মণের প্রণাম শিক্ষা বিবরণ । ১ 
পদান্ক দূত । ১ 

পর্চাঙ্গ সুন্দরী ১ 

আনন্দলহরীর পয়ার ১ 

রাধিকা মঙ্গল ৃ ১ 

মোং শাখারি টোলার মহেন্দ্রলাল ছাঁপাখানাতে 

শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষকৃত বত্রিশ সিংহাসন ১ 

শ্রীবদনচন্্র পালিতকৃত নারদসম্বাদ টি 



সাহিত্য ৬১ 

মোং মীরজাপুরে মুন্সী হেদাতুল্লার ছাপাখানায় 
শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়কৃত লে ডিল নামে পারসী 

ইতরাজী ও বাঙ্গালাতে এক কেতাব হয়। ১ 

মোং আড়পুলির ছাপাখানা শ্রাবারাণসী আচাধ্য কতৃক ছাপারুত 

কালীর সহম্্র নাম ১ 
বিষ্ণুর সহস্র নাম ১ 

রাধিকার সহন্ত্র নাম ১ 

হন্ুমচ্চরিত্্র ও কাকচরিত্র ও চক্ষরাদি 

স্পন্দনের ফলাফলস্চচক এক গ্রন্থ ১ 

এবং এ ব্যক্তিকৃত ভাষাতে জ্যোতিষের তজমা এক গ্রন্থ ১ 

এবং শ্রীমন্ত রায়কৃকি ছাপারুত 
ভগবতীগীতা এবং তাহার ভাষ। ১ 

এবং কলিকাতার বাহিরে মোং বহেড়াতে 

শ্রীগঙ্গাকিশোর ভট্টাচাধ্যকত দ্রব্য গুণ ভাষা ১ 

শ্রীযুত লক্ষিনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার কর্তৃক মিতাক্ষর! গ্রন্থের ব্যবহারকাণ্ড সংস্কত সমেত 

ভাষাতে উত্তম কাগজে ছাপ! হইয়াছে। তাহার পত্র সংখ্যা পাচ শত পাঁচ পৃষ্ঠ । এই গ্রস্ত 
বড় উপক।রী তাহার মূল্য ষোল টাকা যাহার গ্রহণেচ্ছা হয় তিনি কলুটোলায় চক্ত্রিকা- 

যন্ত্রালয়ে গেলে পাইতে পারিবেন । 

অন্য পণ্ডিতকর্তৃক মন্ছু গ্রন্থেরও ভাষা! হইয়াছে কিন্তু গ্রাহকের অভাবে ভাষাকর্তা 

ছাপাইতে পারেন নাই | মন্থু গ্রন্থ ব্রাহ্মণের অবশ্ঠই গ্রাহহ ইহাতে যে এদেশে গ্রাহকের 

অভাবে মনু ছাপা ন| হয় এ বড় খেদের বিষয় । যদি মনত জীবৎ থাকিতেন তবে তিনি 

ইহা শুনিলে কি বলিতেন। 
গত এক বৎসরের মধ্যে এতদ্দেশে যত পুস্তক ছাপা হইয়াছে তাহার বিশেষ লিখিতে 

আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম যেহেতুক এত পুস্তক ছাপা হইয়া সর্বত্র লোকেরদের 

দৃষ্টিগোচর হইয়াছে এবং তদ্দারা ক্রমে লোকেরদের জ্ঞান ও সভ্যতা বৃদ্ধি হইবেক। যে 

লোকেরা পুস্তক পাঠের রসাম্বাদন করিবেন তাহার! বুঝি বিস্মরণ হইতে পারিবেন না 

ইহাতে ক্রমে২ ছাপাকর্ষের বাহুল্য ও লোকেরদের জ্ঞানোদয় হইবেক। 

(১৮ জুন ১৮২৫ । ৬ আবাঢ় ১২৩২) 

জন্সনস ডিকসিয়ানারি ।-শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ডাক্তর জানসন সাহ্বেককত 

ইংরাজী ডেকসিয়ানরির তাবৎ শব্দের যথার্থ অর্থ বাঙ্গাল ভাষাতে তর্জম। করিয়া 



৬২. সওলাদ পাত্রে লেক্াব্লে ক্কথা 

প্ররামপুরের ছাপাখানাতে ছাপাইতেছেন। এ পুস্তকের ছুই নম্বর অর্থাৎ প্রায় দুই শত পৃষ্টা 

প্রস্তুত হইয়া গ্রাহকেরদের নিকট প্রেরিত হইতেছে এবং ইহার পর এক এক নম্বর যেমন 

ছাপা হইবেক তেমন গ্রাহকেরদের নিকট প্রেরণ করা যাইবেক। এ পুস্তকের প্রত্যেক 

নম্বরের মূল্য ছয় টাকা নিরূপিত হইয়াছে'*। 

আমর! এতদ্বিষয়ে অবগত হইয়! লিখিতেছি যে এ গ্রন্থ উত্তম হইয়াছে যেহেতুক 

প্রত্যেক শব্দের বাহুল্যরূপে যথার্থ অর্থ হইয়াছে। 

ডেকসিয়ানরি প্রস্তত কর! অপেক্ষায় সহিঞুতার কশ্ম আর নাই পৃথিবীর মধ্যে নান। 

লোকেরা নানাবিষয়ে পরম স্থখ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কেহ২ এক মুদ্রার উপর অন্য মুদ্রা 

রাখিয়া রাশী করণে পরমস্থথ জ্ঞান করেন কেহবা বৃক্ষ মূলে বসিয়! নৃতন২ কাব্য পাঠ 

করিতে পরমস্্খ জ্ঞান করেন কেহবা আপন ঞ্য্ট সন্তানের প্রথম বাক্যেতে পরম হখ 

জ্ঞান করেন কেহবা সমুদ্রতীরে বসিয়া তরঙ্গ দেখিতে পরমাপ্যায়িত হন আরো কেহ 

বালক্রীড়ার স্থান পুন্র্শনে পরমতুষ্ট হন কিন্তু ইহার কোন স্থথ ডেকসিয়ানরি করার তুল্য 

স্থখ নয়। 

কিন্তু রহস্য ছাড়িয়া যথার্থ কহিতে হইলে ডেকসিয়ানরি প্রস্তত করার তুল্য পরিশ্রম 

পৃথিবীর মধ্যে আর কোন কর্মে নাই। ডেকসিয়ানরিকর্ভারা বিদ্যার মজুর তাহারা 

মাল মশালা প্রস্তুত করিয়া দেন অন্যেরা ঘর গাথে। যদি আমারদের কোন শক্র খাকিত 

এবং তাহাকে কোন দণ্ড দেওয়। কর্তব্য হইত তবে আমরা তাহাকে পোনর বৎসরপ্যমূস্ত 

কেবল ডেকসিয়ানরি প্রস্তত করিতে নিযুক্ত করিতাম। কিন্তু অন্য পক্ষে দৃষ্টি করিলে 

এইরূপ ডেকসিয়ানরি করাতে যত পরিশ্রম ততোধিক সংভ্রম। উত্তম কোষকত্তার। 

সত্য অমর হন যত কালপধ্যস্ত ভাষা থাকে ততকালপর্যান্ত তাহার! ম্মরণীয় থাকেন। 

(১৮ জুন ১৮২৫ । ৬ আষাঢ় ১২৩২ ) 

বাজাল। ডেকসিয়ানরি ।__আমরা অতিশয় আহলাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে 

শহর গ্ররামপুরনিবাসি প্রীযুত ভাক্তর কেরি সাহেব পোনর বৎসরপধ্যন্ত পরিশ্রম করিয়া 

যে বাঙ্গালা ও ইংরাজি ডেকসিয়ানরি প্রস্তত করিয়াছেন তাহা শহর শ্রীরামপুরের 

ছাপাখানায় ছাপা হইয়া গত সপ্তাহে মন্পূর্ণ হইয়াছে এবং গ্রাহকেরদের নিকট প্রেরিতও 

হইতেছে । এই পুস্তক তিন বালামে সংপূর্ণ হখয়াছে ইহার পত্রসংখয কাটে! পেজের 

অর্থাৎ বড় পৃষ্ঠার ২০৬০ দুই সহন্র ষষ্ট পৃষ্ঠা হইয়াছে এবং অতিক্ষত্র অক্ষরে ও উত্তম 

কাগজে ছাপা হইয়াছে। ইহার মূল্য চামড়া বাই সমেত ১১ একশত দশ টাকা 

নিরূপিত হইয়াছে । বঙ্গদেশে যত শব্দ চলিত আছে সে তাবৎ শব প্রায় এ অভিধানের 

মধ্যে পাওয়া যায়। প্রথম ইংরাজী অর্থের সহিত বোপদেবকৃত গণ আছে তষপরে 

অকারাদিক্রমে তাবৎ শব্ধ সংগৃহীত হইয়াছে । 



রাও ৬৩. 
( ২৩ জুলাই ১৮২৫ । ৯ শ্রাবণ ১২৩২) 

সম্প্রতি প্রাচীন জ্যোতিষ যামল ও কেরলী ও স্বরোদয় ও সর্বার্কচিস্তামণি প্রভৃতি 
গ্রন্থের সারোদ্ধার পূর্বক জ্যোতিষের ফল এক্যের নিমিত্তে শ্রীযুত বাবু নীলরত্ব হালদার 

মহাশয় এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন এ গ্রন্থ অতি আশ্যধ্য ও অনেক লোকোপকারি 
হইয়াছে যেহেতুক এই দকল প্রাচীন গ্রন্থ ও তাহার সন্দর্ড এদেশে প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল। 

(৬ আগষ্ট ১৮২৫ | ২৩ শ্রাবণ ১২৩২ ) 

শ্রীযূত ডাক্তর ব্রিটন সাহেব শ্রীশ্রযুত কোম্পানি বাহাদুরের চিকিৎসালয়ের নিমিত্ত 

ইংরাজী ও হিন্দি ও ফারিস্ ও আরব্বি ও সংস্কৃত এই পাঁচ ভাষাতে শরীরের তাবৎ 

অশ্গপ্রত্যঙ্গের নাম তর্জম| করিয়া! এক পুস্তকপ্রস্তত করিয়াছেন এবং এ পুস্তক এক্ষণে 
কলিকাতার পাথরীয় ছাপাখানায় ছাপা হইতেছে। 

(২০ আগষ্ট ১৮২৫ । ৬ ভান্র ১২৩২) 

শ্রীযূত বাবু নীলরত্র হালদার মহ।শয় বহুদর্শন নামে এক নৃতন পুস্তক করিয়! 

শ্ররামপুরের ছাপাখানাতে ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছেন সে পুস্তকদ্বারা মূর্খ লোকও 
সভাসৎ হইতে পারিবেক। যেহেতৃক ইঙ্গরাজী ও বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এবং পারসি ও 
লাটিনপ্রভৃতি নান! ভ।বাতে নানা দৃষ্টান্ত এক স্থানে সংগ্রহ করিয়াছেন । 

(৫ নভেম্বর ১৮২৫। ২১ কান্তিক ১২৩২ ) 

স্বৃতিশাস্ত্বের ভাষা ॥--সকলের উপকারার্থ শ্রীযুত কুমার কাশীকাস্ত ঘোষাল মহাশয় 

আপন সভাপপ্তিত শ্রীযুত নীলমণি হ।য়ালঙ্কার ও শ্রীযৃত রামমোহন বিদ্যাভূষণ ভট্রাচাধ্য 

মৃহাশয়েরদিগকে লইয়া স্বৃতি শাস্ত্রের অষ্টবিংশতি তত্বের পরিষ্কার বাঙ্গালা ভাষায় তর্জমা 

প্রস্তুত করিতেছেন প্রস্তত হইলে কৌমুদী প্রকাশকেরদিগকে প্রদান করিবেন ও তাহারা 

তাহ! ছাপাইয়া পৃথকং গ্রন্থ করিয়া! বিক্রয় করিবেন। এ পুস্তকে সকলেরি উপকার আছে 

যেহেতুক ধর্মকর্ম পূজা প্রায়শ্চিত্ত দায়ভাগপ্রভৃতি সকলি তদধীন হয় এবং কি কর্মে নিষেধ 
ও কি কর্শে বিধি তাহা তত্ভিন্ন জানিবার সম্ভীবন|! নাই। এগ্রন্থ ছাপা কর অত্যন্ত 

ব্য়সাধ্য বিবেচনা পুরঃসর তাহার মূল্য এক শত টাকা স্থির করিয়াছেন ।__-সং চং। 

(১৪ জানুয়ারি ১৮২৬। ২ মাঘ ১২৩২) 

ইংরাজী ১৮২৫ শালে শহর কলিকাতার ও শ্রীরামপুরের নানা ছাপাখানাতে যে২ 
গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে কিন্ব। ছাপা আরম্ত হইয়াছে তাহার জায় । 

মোং কলুটোল! চন্দ্রিকা আপীসে শ্রীশিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কতৃকি রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত 

পুরাণের ব্রহ্মথণ্ডের তাৎপর্য স্চক পুরাণবোধদ্দীপননামক ভাষা! গ্রন্থ ছাপ! হয়। 



৬৪ সবওব্াদ পত্রে সেক্কাবেলেল্র কথা 

এবং শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়রচিত নায়ক নায়িকাবিষ য়ক দূতী বিলাসনামক 
গ্রন্থ ছাপ হয়। 

এবং মাধবশম্মকর্তৃক রচিত শ্রীভাগবতের দশমস্কদ্ধের ভাষা! বিবরণ ভাগবতসার 

নামে গ্রন্থ ছাপা হয়। 

এবং বেতালকরৃক উক্ত পঞ্চবিংশতি ইতিহাসাআ্মক বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক 

গ্রন্থ দ্বিতীয়বার ছাপা হয়। 

হরগোবিন্দ দত্তকৃত সাত্বক সভাপ্রদেশ প্রবন্ধ নামে ক্ষুত্্র গ্রন্থ ছাপা হইয়াছে । 

মোং আড়পুলি । শ্রীহরচন্দ্র রায়ের প্রেসে। 

বিদ্যাবর্ণনার্থ সুন্দর নির্মিত চৌরপর্চাশিক! নামে পঞ্চাশ শ্লৌকাত্মক গ্রন্থের ভাষায় 

অর্থ শ্রীকাশীনাথ সার্ববভৌম্কত সংস্কৃত সমেত শ্রীনন্দকুমার দত্ত ছাপ করিয়াছেন । 

এবং চাণক্যক্ত হিতোপদেশস্থচক ১০৮ শ্লোক শ্রীরামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা ভাষা 

করিয়। সংস্কৃত সমেত ছাপাইয়াছেন | 

এবং শৃঙ্গারতিলক নামে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ভাষ! করিয়! এ রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 

ছাপান। 

এবং মোহধুদগ্রনামে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ভাষা করিয়| এ ব্যক্তি ছাপান। 
এবং ভাষা সমেত দায়ভাগ এ ব্যক্তি ছাপান। 

মোং বহুবাজার লেবেওর সাহেবের প্রেসে। 

ব্যক্কটাধ্বরি নাম্ধেয় মহাকবি প্রণীত বিশ্বরূপাদর্শনীমক উত্তম গ্রন্থ তাহাতে নানা 

দেশের দৌষ গুণবিষয়ক বিশ্বাবস্থ কৃশান্থ নামকোভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি নাগর অক্ষরে 
শ্ররামস্বামী ছাপাইয়াছেন। 

এবং স্তৃগ্রীম কোটের পণ্ডিত শ্রীযুত রাম্জয় তর্কলঙ্কার রচিত দায়ভাগ সংগ্রহ 

ছাপা আরস্ত হইয়াছে । 

এবং জানসেন ডিকসিয়ানারী বাঙ্গাল! সমেত ছাপা হইয়াছে। 

মোং মৃজাপুর সম্বাদ তিমিরনাশক প্রেসে । 

মার্কগেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী ভাষ! করিয়! শ্রীযুত তারাটাদ ভট্টাচাধ্য ছাপা 

করিয়াছেন। 

সাখারিটোলার বদন পালিতের প্রেসে। 

নারদসন্বাদ ছাপ! হইয়াছে । 
শোভা বাজারের বিশ্বনাথ দেবের গ্রেসে বত্তিশসিংহাসন ছাপা হয়। 

মোং ইটালি শ্রীযুত পিয়র্শ সাহেবের ছাপাখানায় নীলের আইন ১ দফা। 

মনোরপগ্রন ইতিহাস রিপ্রিপ্ট নাগর অক্ষর | 

পাঠশালার রীতি কাশীর আদম সাহেবকৃত হিন্দীভাষ। নাগর অক্ষর। 



সাহিত্য ৬৫ 
উপদেশ কথ। এ সাহেবরুত হিন্দী ভাষা নাগর অক্ষর । 

ষ্টয়াট সাহেবকৃত বর্ণমালা রিপ্রিপ্ট | 

তারিণীচরণ মিত্ররুত গোলাধ্যায় পঞ্চম ভাগ কাঁএতী নাঁগরী । 
কিট সাহেবকৃত ব্যাকরণ। 

সমশুল আখবার প্রেসে । 

জনুরি অর্থাৎ দেশের বিবরণ ও বাদশাহী বিবরণ ইত্যাদি | 

তৌকিয়াত কিসরা এবং মরফিয়ৎ ও জবা অর্থাৎ জ্ঞানোপদেশের কথ! । 

দস্তরল্এন্ল। অর্থাৎ পত্জাদি লিখনের ধার]। 

এআর মহম্মদ অর্থাৎ শ্াখ ৎ। 

এই সকল কেতাব প্রাচীন কিন্তু এই বৎসর ছাপা হইয়াছে অতএব ইহাতে থে২ 

বিষয় তাহা লিখা গেল। 

কালেজ প্রেসে। 

ব্যাকরণ আরস্ত হইয়াছে | 

শ্ীরামপুরের শ্রাযুত নীলমণি হালদারের ছাপাখানায় । 

কবিতারত্রাকর নামে গ্রস্থ ছাপা হ্য়। 

জ্যোতিষ হইতেছে । 

শ্রীরামপুরের মিশন ছাপাখানায় । 

ভাষা ব/াকরণ হইতেছে । 

ভারতবধের ইতিহাস হইয়াছে । 

ভাষা অভিধান হইতেছে । 

পারসী ও বাঙ্গাল আইন হইতেছে । 

( ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬। ১ ফাল্ধন ১২৩২) 

বিজ্ঞাপন।-সব্ব গুণগ্রাহক মহাঁশয়েরদিগের প্রতি নিবেদনপূর্বক জ্ঞাত করা 
যাইতেছে যে বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী সংস্কৃত গ্রন্থ এবং তদনুযায়ি ভাষা বিরচিত পদ্য শ্রীযুত 

রাধামৌহন সেনরৃত কলিকাঁতার শোভাবাজারের রাজবাটীর শ্রীবিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় 

মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে বৈষ্ণব শৈব শাক্ত হরিহরাদৈত বাদী নৈয়ায়িক মীমাংসক 
বৈদাস্তিক পৌরাণিক আলঙ্কারিক সাংখ্য পাতগ্রলিকপ্রভৃতির সভায় আগমন এবং ক্রহ্গ 
নিরূপণার্থে তীহারদিগের বিচার এবং তাহার মীমাংসা ইত্যাদি আছে যদ্যপি মহাশয়েরদিগের 

প্রয়োজন হয় তবে এ রাজবাটাতে কিম্বা এ ছাপাখানায় অথবা! সমাচার চক্দ্রিকাযন্ত্রালয়ে 

লোক প্রেরণ করিলে পাইবেন প্রত্যেক গ্রন্থের মূল্য ২ ছুই টাকা নিরূপিত হইয়াছে ।_ 
সং চং[ সমাচার চক্দ্রিক! ] 



ডিও সংল্রাদ পাত্রে সেক্কাবেল্র কথা 
এই সংস্করণের “বিদ্বন্মোদতরজিণী”র এক খণ্ড আমি রাজা রাধাকাস্ত দেবের গ্রন্থাগারে দেখিয়াছি । 

২২ বৎসর পরে (১২৫৪ সীল ১১ আশ্বিন ) ইহ পুনমুদ্রিত হয়; তাহারও এক খণ্ড এ গ্রশ্থাগারে আছে। 

১৮৩২ সনের প্রারস্তে কালীকৃষ্ণ দেব বাহাছুর “বিঘম্মোদতরঙ্গিণী'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকীশ করেন। 

ইংরেজী অনুবাদ ছাড়। ইহাতে মূল গ্লোকগুলি দেবনাগরী অক্ষরে দেওয়া আছে। ১৮৩৪ সনে এই ইংরেজী 

অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 

পরলৌকগত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩৩৭ সন, ৩য় সংখ্য।) 

বিদ্বন্মোদতরঙ্জিণী-রচয়িত। চিরগ্্রীব শন্মার জীবনী লিখিয়াছেন। পরবর্তী সংখ্যা “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় 

আমার লিখিত “চিরঞ্রীব শন্মী” নামক আলোচনাও দ্রষ্টব্য | 

( ১৭ মার্চ ১৮২৭। ৫ ত্র ১২৩৩) 

বিজ্ঞাপন ।--সকলকে জ্ঞাত করাইতেছি যে শ্রীচৈতন্চরি তামুতনামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 

ছাপাইতে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহার কারণ এই যে তররগ্রন্থ পাঠে হরিভক্তি ও দেহসশুদ্ধি ও 

বুদ্ধি নির্মল! হইয়া থাকে এতত্প্রযুক্ত অনেকে তদ্গ্রন্থ গ্রহণে আকাক্ষিত আছেন কিন্তু 

লেখনীঘ্বারা লিখিত পুস্তকের অল্লতাহেতুক তদ্গ্রস্থ লওনে ইচ্ছুক হইলেও অপ্রাপ্তি 
নিমিত্তে মানস পূর্ণ হইতে পারে না মুদ্রাঙ্কিত হইলে অপ্রাপ্তি জন্য দুঃখ দূর হইতে 

পারিবেক অতএব তাহাতে উদ্যোগী হইয়াছি গ্রন্থের পরিমাণ ৮৬৮ পৃষ্ঠা হইবেক একারণ 

মুদ্রাঙ্কিত করণে ব্যয়াধিক্য ভয়ে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইতে ন| পারিয়া পৃতচিত্ত ব্যক্তিরদিগের 
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি যাহাতে মুদ্রাঞ্কিত হইতে পারে পুস্তকের মূল্য :০ দশ 
টাকা স্থির করিয়াছি যাহারদিগের তৎপুস্তকে প্রয়োজন হইবেক তাহার! কৃপ! পূর্বক 
চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে কিম্বা কলুটোলায় আমার বাটাতে সংবাদ পাঠাইবেন নাম ও ধাম জ্ঞাত 

হইলে অনুষ্ঠানপত্র নিকটে পাঠাইব তাহাতে ধাম সম্বলিত নামাস্কিত করিয়া দিবেন গ্রন্থ 

তুলাত কাগজে উত্তমাক্ষরে ছাপাইব প্রস্তুত হইলে গ্রন্থ প্রেরণ করিয়া এ নিরূপিত মূল্য 
লওয়া যাইবেক ইতি । তারিখ ৩ চৈত্র ।-শ্রীবেণীমাধব দত্ত। কলিকাতা আমড়াতলার 
গলি। 

(৮ জুলাই ১৮২৬ । ২৫ আষাঢ় ১২৩৩) 

গ্রন্থ প্রকাশ বাঙ্গাল হরকরানামক প্রসিদ্ধ ইংরাজি সমাচার পত্রদ্বারা অবগত 

হওয়া! গেল যে শ্রীযুত দেওয়ান রামমোহন রায় মহাশয় যিনি আপন নৈপুণ্য ও পসৌজন্ত- 
দ্বার সর্ধবত্র ধন্য২ রূপে বিখ্যাত হইয়াছেন তিনি সংপ্রতি বাঙলা ভাষা হ্বন্দরদূপ শিক্ষার 

কারণ বিস্তর তর্কানুতর্কত্বারা নির্যাস করিয়া ভাষাতে এক ব্যাকরণ রচনা করিয়া প্রকাশ 

করিয়াছেন ।_সং কৌং [ সম্বাদ কৌমুদী ] 

রামমোহন রায়ের বাংল। গ্রস্থাবলীতে প্রকীশ--“রামমৌহন রায় ইউরোগীয়দিগের বাঙ্গাল। ভাষা 

শিক্ষার সাহাধ্যার্থ ইংরেজী ভাষায় বাঙ্গলার এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। ১৮২৬ থুঃ অব তাহা মুদ্রিত 
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হয়। পরে তিনি সেই ব্যাকরণের আদর্শে বাঙ্গীল।৷ ভাষায় উহার এক ব্যাকরণ [ গৌড়ীয় ব্যাকরণ ] রচন' 

করেন। তাহা এক প্রকার উপরৌক্ত ইংরাজী ব্যাকরণের অনুবাদ বলিলেও চলে ।” (পূ. ৮১১) 

(১২ আগষ্ট ১৮২৬ । ২৭ শ্রাবণ ১২৩৩) 

প্রাচীন পদ্যাবলি ॥__চাঁতকাষ্টক ও ভ্রমরাষ্টক পঞ্চরত্ব ও নবরত্ব ও বানরাষ্টক ও 

বানধ্যষ্টক এই ছয় প্রকার প্রাচীন সংগ্রহ অর্থাৎ প্রথমে অশেষ শ্লেষঘটিত চাতকের উক্তি 

মেঘের প্রতি এবং দ্বিতীয়ে ভ্রমর ও পন্মিনী ও কেতুকীপ্রভৃতির উক্তি প্রত্যুক্তি এবং 
তৃতীয়ে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বিশারদ পঞ্চরত্বের সারোদ্ধার নীতি শিক্ষা ও চতুর্খে 
এ মহাতেজা রাজার হিতোপদেশ এবং পঞ্চমে ও ষষ্ঠে এ রাজসমীপস্থিত দেবরাজ প্রেরিত 
বানরী ও বানরারুত দেবতা বিশেষের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ও বিবিধ কৌশলে রাজনীতি- 
ইত্যাদির মূল শ্লোক ও তদীয়ার্থ পয়ার ছন্দে সাধু ভাষায় প্রকাশ পূর্বক শ্রীরামপুরে 
রত্বাকর যন্ত্রালয়ে শ্রীযৃত শ্রীরামতন্কবাগীশ ভট্টাচার্্যকতু্ক রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে । 

(১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭। ৭ ফাল্জন ১২৩৩) 

শ্রীযূত বাবু প্রাণকঞ্ণ বিশ্বাস মহাশয় বহু বিজ্ঞ পণ্ডিত নিকটে রাখিয়া প্রাণকৃষ্ণ 

ক্রিয়াম্বধি ও শব্দাম্বধি ও প্রাণতোষণী ও ভম্মকৌমুদ্রীনামক গ্রন্থচতুষ্টঘ় ক্রমে স্ববায়ে 
মুদ্রান্কিত করিয়া পূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন সংপ্রতি বাবুজী মহাশয় যে এক প্রাণরুষ্ণৌ- 
ষধাবলীনামক বৈদ্যক গ্রন্থ গৌড়ীয় সাধু ভাষায় রচিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে 

কিপর্য্যন্ত লোকোপকার হইয়াছে ও হইবেক তাহা সকলেই অনুভূত হইতেছেন এ গ্রন্থের 

পরিমাণ প্রায় ১৫০ এক শত পঞ্চাশ পৃষ্ঠ এ গ্রন্থে নানাবিধ মুষ্টিযোগ ৪ টোট্কাপ্রততি 

অনেক বিষয় লিখিত হইয়াছে আর এ গ্রন্থ বিনা মূল্যে বিতরণ করিতেছেন-."""। সং চং 

(১৫ আগষ্ট ১৮২৯ । ৩২ শ্রাবণ ১২৩৬) 

সদগুণ ও বীর্ধোর ইতিহাস ।-_-গত ১ আগন্ত তারিখে সদগুণ ও বীর্যের ইতিহাসের 

প্রথম ভাগ শ্রীরামপুরে প্রকাশ হইয়াছে সেই পুস্তকের এক পৃষ্টে আসল ইঙ্গরেজী এবং 
তাহার সন্মুখ পৃষ্ঠে বাঙ্গলা তর্জম! আছে । তাহা চারি ভাগে সমাপ্ত হইবে প্রত্যেক ভাগের 

মূল্য ১ টাকা । 

(১৫ আগষ্ট ১৮২৯। ৩২ শ্রাবণ ১২৩৬ ) 

বিজ্ঞাপন ।_-চোরবাগাননিবাসি শ্রীযুত মথুরামোহন মিত্রকে প্রকাশ পত্রের দ্বারা 

আমরা সন্ধাদ দিতেছি যে ১২৩৬ সালের গত ২৪ শ্রাবণ তারিখের তিমিরনাশকনামক 

সমাচারপত্রের দ্বারা অবগত হইলাম যে তিনি চন্দ্রকান্তনামক পুস্তক কোন ব্যক্তির 



হা সঃল্সাছ পাত্রে সেক্কানেলব্র কথা 

অস্থমত্যন্থদারে মুদ্রাঙ্কিত করিতে উদ্যোগ করিতেছেন অতএব তাহাকে জ্ঞাত করাইতেছি 
যে এ পুস্তক আমারদিগের ছ্বার। রচন। হইয়া এবং অর্থবায়ের দ্বার। বিক্রয়ার্থে ছাপা হইয়াছে 

এক্ষণে তাহার ৯০০ নয় শত পুস্তক আমারদিগের নিকট প্রস্তত আছে তাহা বিক্রয় হয় 

নাই বদ্যপি তিনি এ চন্কান্ত পুস্তক পুনর্ধবার ছাপ। করেন তবে আমারদিগের এ প্রস্তত 

পুস্তকের বিক্রয়ের ক্ষতির নিশা তাহাকে করিতে হইবে এবং একের রচিত গ্রন্থ অন্য ব্যক্তি 

তাহার অনভিমতে ছাপ। করিলে তদ্দিষয়ের ঘে আইন নিরূপণ আছে তদনুসারে উচিত 

ফলপ্রাপ্ত হইবেন জ্ঞাপনমিতি তারিখ ২৬ শ্রাবণ ১২৩৬ সাল। শ্রীদেবীচরণ পরামাণিক | 

(২২ আগস্ট ১৮২৯ । ৭ ভাত্র ১২৩৬) 

বিজ্ঞাপন ।--পাঠক মহাশয়ের! জ্ঞাত থাকিবেন এবং জ্ঞাত কারণ লিখিতেছি যে 

৪০৬ সংখ্যার চক্দ্রিকাতে যাহ প্রকাশ হয়। চন্দ্রকান্তনামক গ্রশ্থ তৃতীয়বার হইবার অনস্তে 
কোন ব্যক্তি উত্তম কাগজ দিয়া নৃতন হরপে উত্তম করিয়া ছাপাইতে উদ্যোগ করিয়াছেন 
তাহা কোন ব্যক্তির শৈধোদ্বার। অধৈর্ধ্য হইয়া আইন দর্শাইয়। স্বগুণপ্রকাশ করিয়াছেন যখন 

তিনি রিগীণ্ট বহীর অর্থাৎ তৃতীয় বারে আপনি ছাপিয়াছেন তখন তাহার আইন 

দরিয়াপ্ত গুপ্ঠ ছিল সে যাহা হউক এক্ষণে জ্ঞাত হইয়াছেন কিন্ত যে ব্যক্তির অন্মতিঅন্কুসারে 

ছাপিতে আরস্ত করিতেছি তিনি এ আইন বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন এবং আছি পশ্চাৎ 

নিবারণোদ্যোগপত্র পাঠমাত্র চমতকৃত হইলাম ।...তিং নাং [ সন্বাদ তিমিরনাশক ] 

( ১২ সেপ্েম্বর ১৮২৯ । ২৮ ভাদ্র ১২৩৬ ) 

সর্বতত্বদীপিকা এবং ব্যবহার দর্পণনামক এক ক্ষুদ্র নৃতন গ্রন্থ গত শ্রাবণ মাসে প্রকাশ 

পাইয়াছে এ গ্রন্থের পরিমাণ ২৪ পত্র ত্বানার প্রকাঁশকের নাম ব্যক্ত হয় নাই ধাহার স্থানে 

পাওয়া যায় তাহার নাম ধাম এ গ্রন্থোপরি লিখিত আছে মাত্র যাহ! হউক ক্রমে প্রকাশকও 

প্রকাশ হইবেন এ গ্রন্থ আমরা গত দিবস পাইয়াছি যদ্যপিও তাহার পূর্বাপর পাঠ করিয়া 
বিবেচনা করিতে সাবকাশ কাল পাই নাই তথাপি তাহার অনুষ্ঠান ও ভূমিকাপাঠে আমরা 
অত্যন্ত সন্ধষ্ট হইয়াছি যেহেতুক অনুষ্ঠানপত্রের প্রথম কএক পংক্তি লেখেন যৎকালীন 
লোকের সভ্যতা ও ভব্যতার বৃদ্ধি হয় তৎকাঁলীন সকলেই প্রায় বিদ্যাধযয়ন করিতে বাঞ্চিত 

হয় তদ্ধৃদ্ধার্থে নৃতন পুস্তকাদির আবশ্তক হয়। ইংগ্ণ্ড ও ফ্রেঞ্চ এবং আর২ সর্ধ উপঘীপে 
নানাপ্রকার পুস্তক মৃদ্রাঙ্কিত হইয়া তত্তদ্দেশীয় লোকের বিবিধরূপে বিদ্যার এবং জ্ঞানের 
প্রাচ্য হইয়াছে ইত্যাদি অনেক লিখেন তাহা আমরা ক্রমে২ চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিতে বাঞ্ছা 
করিয়াছি এবং তদ্বিষয়ে আমারদিগের যাহা বক্তব্য তাহাও তাহার নিয় ভাগে লিখিব । 

সংপ্রতি এ অনুষ্ঠানপত্রের কএক পংক্তিতে বোধ হইল যে এতর্দেশীয় লোক অসভ্য অভব্য 
ছিলেন এক্ষণে সভ্যতা ও ভব্যতার বৃদ্ধির আকাজ্জী হইয়াছেন কিন্তু পুস্তকাভাবে হইতেছেন 
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না তজ্জন্ত এ মহাশয় এই অভিনব পুস্তক প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং ইহার প্রথম 
খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন পরে আর২ হইবেক তাহাতে লোকের জ্ঞান জন্মিবেক এবং সর্বজ্ঞ 
হইবেন। যাহা হউক সর্বতত্বদীপিকাপ্রকাশক মহাশয় ধন্য যেহেতুক এমত কর্মে প্রবৃত্ 
হইয়াছেন যাহ পূর্ববকালীন মহামুনি খষিবর এবং নানা কাব্যালঙ্কারাদি শাস্ত্রবক্তারা যাহাতে 
অক্ষম হইয়াছেন অর্থাৎ জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ কোন ব্যক্তিকেই করিতে পারেন নাই তাহ। ষদ।পি 
হইত তবে তাহারদিগের রচিত গ্রন্থ অনেক আছে এবং অনেকে পাঠ করিয়াছেন সে 

সকল লোকের সভ্যতা ও ভব্যতা দীপিকাপ্রকাশক দেখিতে না৷ পাইয়া মৃহাছুঃখিত হইয়! 

ইতগ্রগাদি দেশের ব্যবহার ও রীতিপ্রভৃতি দর্শাইয়া এ দেশের লোৌককে জ্ঞানি করিবেন 

অতএব ইহার পর আত্মীয় উপকারক বিজ্ঞ গুণজ্ঞ আর কে আছেন । যদ্যপিও অন্য২ ব্যক্তির! 
সংস্কৃত ভাষাহইতে ভাষা করিয়! নানাপ্রকার গ্রন্থ মুদ্রা্থিত করিয়াছেন এবং কএকটা 

সমাচারপত্র এতদ্দেশীয় ভাষায় আছে তাহা পাঠে কাহারও উপকার নাই কেননা ত্বাহার! 

কেবল আপন লভ্যের নিমিত্তে করিতেছেন জ্ঞান জন্মে এমত কথা তাহাতে থাকে না 

ইনি এই গ্রন্থ কেবল এক টাকা মুল্যে দিবেন ইহাতে ইহার লাভের অংশ কিছুই দেখি না 
যেহেতুক এঁ ২৪ পত্র পুস্তকের মূল্য ২৪ টাকার ন্যন নহে তাহা ১ টাকায় দিবেন কোন 
প্রকারে লোকের জ্ঞান জন্মে অতএব এক্ষণে এতদ্দেশের উপকারক যত আছেন বাঁ ছিলেন 

সর্বাপেক্ষা এই মহাশয় রেষ্ঠ। 

(২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ১১ আশ্বিন ১২৩৬) 

সর্বতত্ব্দীপিকার ভূমিক1।_-আমারদিগের মধো এইক্ষণে ভাষায় এমত কোন গ্রন্থ 

প্রকা'শত হয় নাই যে তাহাতে নানাবিধ বৃত্তান্ত ও ভিন্ন২ দ্রেশীয় লোকের বাবহার ও 

চরিত্রাদি অবগত হইতে পারা যায়। সংস্কৃতে যাহা আছে তাহা পড়িতে এবং তদর্থ বুঝিতে 

আমরা সমর্থ নহি যেহেতুক বিষয়ি লোকের মধ্যে সংস্কৃতজ্ঞ বড় ছুই এক বাক্তি পাওয়া যায় 

এবং সংস্কতানভিজ্ঞবিষয়ি লোকেরদের কারণ ভাষাতে চণ্ডী ও গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী এবং 

বিদ্যাস্বন্দরপ্রভৃতি গ্রন্থ যে আছে তাহাতেও আমারদের মনোগত বিষয় অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের 

নিমিত্তে কোন সছুপায় নাই এই নিমিত্তে অনেকেই আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। 

দীপিকাপ্রকীশক বুঝি এতরদ্দেশীয়্ লোক না হইবেন কেননা আপনিই দক্ষিণ হস্তে 
করিয়। লিখিয়াছেন যে আমারদ্রিগের মধ্যে ভাষায় কোন গ্রন্থ নাই এতদ্দেশীয় লোক হইলে 

অবশ্যই জ্ঞাত থাঁকিতেন যে মহাভারতের ১৮ পর্ব ভাষায় কাশীদাসকৃত। রামায়ণ কৃত্তিবাস- 

কৃত। শ্রীমদ্তাগবতের দশম স্কন্ধের ভাষ! দ্বিজ্মাধবরচিত। অপর কৃষ্ণম্ঙক্গল কালিকামঙ্গল 

চৈতন্তমঙ্গল জগন্নাথমঙ্গল মনসামঙ্গল অন্নদামঙ্গল যাহাতে দেশের সর্বতোভাবে মঙ্গল হয় 

এমত অনেক২ মঙ্গল আছে। অপর গোস্বামিরদিগের কৃত চৈতন্তভাগবত এবং চেতন্ত- 

চরিতামৃত প্রভৃতি ভাষায় রচিত কতই গ্রস্থ আছে তাহার তাবৎ নাম ও স্থূল বিবরণ লিখিতে 



৭০ সংবাদ পত্রে সেক্রাবেলল্র কথা 

হইলে সর্বতত্বদীপিকামতে এক শত গ্রস্থের অধিক হইতে পারে। অপর লেখেন সংস্কৃতে 
যাহা আছে তাহ। বিষয়ি লোক বুঝিতে ও পড়িতে অক্ষম। উত্তর । এই নিমিত্ত ইদানীং 
এদেশের পরমোপকারক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়ের! শ্রীভগবদগীত। হিতোপদেশ 
যোগবাশিষ্ঠ আনন্দলহরী মার্কগ্ডয়পুরাণ ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণাদি নানা গ্রন্থ সংস্কৃত মূল রাখিয়া 
তদীয়ার্থ ভাষা করিয়। কত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তাহ। আমরা সকল অন্যাপি জ্ঞাত 
হইতে পারি নাই অধিকন্ধ কেবল ভাষা! আদিরস ও ভক্তিরনঘটিত এবং দিগদর্শনাদি 
কতপ্রকার গ্রন্থ ছাপা হ্ইয়াছে তাহা কি সর্বতত্বদীপিকাপ্রকাশক দেখেন নাই কিন্বা 
দেখিয়া ও পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে উক্ত গ্রস্থসকলে জ্ঞানোপযোগী কোন কথ| নাই। 
এইহেতুক দে সকল গ্রন্থের নাম উল্লেখ না করিয়া কেবল চণ্ডী গঙ্গাভক্তিতরক্গিণী 
বিদ্যাক্বন্দর প্রভৃতি গ্রন্থ যে আছে তাহাতে মনোগত বিষয় অর্থাৎ জ্ঞানোদয় নিমিত্ত 
কোন সছুপায় নাই লিখিয়াছেন। উত্তর। তিনি যদাপি এ গ্রন্থনকল পাঠ করিয়া থাকেন 
এবং তাহার অর্থসকল বোধ হইয়া থাকে এমত জানিতে পারি তবে তাহাতে 

আমারদিগের যাহ! জিজ্ঞাস্ত তাহ। পশ্চাৎ ব্ক্ত করিব ।."*সং চং[ সমাচার চক্দ্রিকা ] 

(৩ অক্টোবর ১৮২৯ । ১৮ আশ্বিন ১২৩৬) 

"অপর ৩০ ভাপ্রের চন্দ্রিকায় পুনরায় লিখেন যে দীপিকাকার লিখিয়াছেন যে 
আমারদের মধ্যে এক্ষণে ভাষাতে এমত কোন গ্রন্থ প্রকাশিত নাই যে তাহাতে নানাবিধ 

বৃত্তান্ত ও ভিন্ন২ দেশীয় লোকের ব্যবহার ও চরিত্রাদি অবগত হওয়া যায় এই বূপ লিখিয়। পরে 

লিখেন যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিষয়ি লোকেরদের কারণ ভাষাতে চণ্ডী ও গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী 
এবং বিদ্যাস্থন্দরপ্রভৃতি গ্রন্থ যে২ আছে তাহাতে জ্ঞানোদয়ের নিমিত্তে কোন সছুৃপায় 

নাই পূর্বোক্ত কামনায় কোন কথা না কহিয়া অথবা তদর্থ প্রকৃতরূপে না বুঝিয়া শেষ 

কথার বিপরীতার্থে প্রমাণ দিয়া মনসামঙ্গলপ্রভৃতি অনেক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন 

কিন্তু লাউসেনের পাল৷ ও দূতীবিলাস ও নববাবুবিলাস এই কয়েকখানি গ্রন্থের নাম কেন 
লিখিতে বিস্বৃত হইঘ্াছেন হায়২ই সোণা ফেলে অঞ্চলে গির এ বড় খেদের বিষয় 

যেহেতুক তাহাতে অনেক জ্ঞানোদয়ের সছুপায় ছিল চন্দ্রিকাকার যে২ জ্ঞানোদয় নিমিত্তে 

ভাষা পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে ভিন্ন দেশীয় লোকেরদের চরিত্রাদি 

কোন কথা নাই ইহা চন্দ্রিকাকার বুঝি না দেখিয়! থাকিবেন দৃষ্টি করিলে এমত অসম্ভব 
কথা কেন লিখিবেন যদ্যাপি কিঞ্চিৎ দ্বেষশূন্য হইয়া দীপিকা পাঠ করিতেন তবে তাহার 
এরূপ দোষ উল্লেখ করায় প্রয়োজন থাকিত না অলমিতিবিস্তরেণ। তিমিরনাশক পাঠকস্য । 

ব্রিটিশ মিউজিয়মে 'সর্ব্বতত্বীপিকা। এবং ব্যবহারদর্পণ পুস্তকের “১ম খণ্ড, মাহ শ্রাবণ ১০৩৬ সাল” 

ও “২ সংখ্যা_পৌষ ১২৩৬ সাল” আছে। 



সাহিত্য ৭১ 

(৭ নভেম্বর ১৮২৯। ২৩ কাত্তিক ১২৩৬) 

মহাভারত ।-_চক্দ্রিকাযস্ালয়ে সংপ্রতি সংস্কৃত মহাভারত ছাপাকরণের আরম্ত হইয়াছে 
প্রকাশক তাহার মূল্য ৬৪ টাকা স্থির করিয়াছেন এবং পুস্তকের বাহুল্যদৃষ্টে মূল্য অধিক 

বোধ হয় না তথাপি তাহা লওনে অনেকে অক্ষম হইবেন। সংস্কৃত পুস্তক যে প্রকারে লেখা 
যায় তদনুরূপে তাহা তুলাত কাগজের উপরে ছাপা হইবে সেই প্রকারকরণ শাস্ত্রসিদ্ধ বটে 
কিন্তু ব্যবহারাচ্ছপযোগী । কলিকাতায় অন্য এক যন্ত্রালয়ে এ মহাভারত দেবনাগর অক্ষরে 
হিন্দি ভাষায় শ্রীযুত কাশীর রাজার খরচে ছাপা হইতেছে । 

(২১ নভেম্বর ১৮২৯ । ৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৬) 

নৃতন পুস্তক ।--সংপ্রতি কলিকাতানগরে দক্ষিণ দেশজাত কাবেলি বেস্কাটরাম 
স্বামিনামক এক জনকর্তৃক ইঙ্গরেজী ভাষায় রচিত এক পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে । তাহাতে 

দক্ষিণ দেশের কবিরদের তাবৎ বিবরণ লিখিত আছে । তাহাতে ১৭০ পৃষ্ঠা আছে এবং 

প্রত্যেক কেতাব দ্রশ টাঁকা করিয়া বিক্রীত হইতেছে । সেই পুস্তক অদ্যাবধি আমারদের 

নিকটে আইসে নাই অতএব তাহার দোষাদোষ বিবেচনা করিতে পারি নাই । 

পুস্তকের লিখিত কথার মধ্যে সর্বাপেক্ষ। আশ্চধ্য এই কথ! প্রকাশ পাইয়াছে যে 
পূর্বকালে ত্্ী লোকের! কেবল পাঠকরণে স্থশিক্ষিত হইত তাহা নয় কিন্তু তাহারা সংস্কৃত 
ভাষায় এমত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছে যে অদ্যাপিও বিজ্ঞ লোকেরদের মধ্যে তাহার প্রশংসা 

আছে । এ গ্রন্থকর্তী বিশেষরূপে চারি ভগিনীর বিবরণ লিখিয়াছেন তাহারদের নাম 

অভয়! ও উপাগ! ও মরিগ! ও বাল্লী। উপাগ! রজকীর গৃহে প্রতিপালিতা হয় তথাপি 

নীলীপাপাতাল নামে এক পুস্তক লিখিয়! গিয়াছে । মরিগ। তাড়িবিক্রয়িণীর স্থানে বাল্যকালে 

শিক্ষা পাইয়া নানাবিধ বিষয়ে স্বরুত কাব্যপ্রকাশ করিয়া গিয়াছে । অভয় জ্যোতির্বিদ্যা 
ও চিকিৎসাবিদা। ও ভূগোল বিদ্যার নানা গ্রন্থ প্রস্তুত করিল এই বিবরণের দ্বারা বোধ 
হয় যে স্ত্রীলোকেরদের সকল প্রকার বিদ্যা শিক্ষানিবারণের যে রীতি তাহা! আধুনিক। 
বঙ্গভূমিস্থ সকলেই স্থৃজ্ঞাত আছেন যে হংগ্রণ্তীয্বের! স্ত্রীলোকেরদিগের নিমিত্তে পাঠশাল। 

স্থাপন করিয়াছেন কেহ২ এই হেতুতে তাহার আপত্তি করেন যে স্ত্রীলোকেরদিগকে 
শিক্ষাদেওন দেশের চলিত ব্যবহারের বিপরীত । কিন্তু পুস্তকে দৃষ্ট হইল যে পূর্ববকালে 
স্্ীলোকেরা সংস্কৃত ভাষা অভ্যাস করিতেন এবং তাহারা সেই ভাষায় অতিনিপুণ। হইতেন 
অতএব আমারদের ভরসা এই যে স্ত্রীলোকেরদিগকে শিক্ষাদেওনের বিষয়ে যে ওজর হইয়াছে 
তাহ! লুগ্ধ হইবে এবং অল্প কালের মধ্যে এ দেশের লোকেরা যেমন আপন পুত্রেরদিগকে 
শিক্ষা দেওনে সুচেষ্টিত তেমন আপনার কন্যারদিগকে স্থুশিক্ষা দেওনের বিষয়ে স্থ্যত্ 

হইবেন। আমারদের স্থানে প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের সংগ্রহের পুস্তকে বার জন স্ত্রীলোকের 
লেখনের চুম্বক আছে ইহার নূন হইবে না। পুনশ্চ এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই ষে গবর্ণমেন্টের 
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এক পুরাতন আইনে হুকুম আছে ষে পিতৃহীন কন্তারদের সংসারাধ্যক্ষ তাহারদিগকে বিদ্যা 
শিক্ষা করাইবার নিমিত্তে উপযুক্ত গুরু রাঁখিবেন। 

(১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯। ৬ পৌষ ১২৩৬) 

ভূপালকদম্ব।__-সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে যুগান্তরে পৃথিবীস্থ প্রায় যাবদীয় 

রাজার বংশাবলী ও চরিত্র পুরাণ ইতিহাস বর্ণনদ্বারা প্রকাশ আছে কিন্তু ইদানীন্তন 
কলিষুগজাত বিশেষতঃ দিল্লীর সিংহাসনস্থ নান। জাতীয় রাজা ধাহারা প্রায় সাগরান্ত 

রাজ্যে সাম্রাজ্য করিয়া নানাবিধ কীত্তি করিয়াছেন সে সকল রাজার বংশাবলী বর্ণনপূর্ব্বক 

গৌড়ীয় ভাষায় পয়ারপ্রভৃতি নানাবিধছন্দে বিজ্ঞতম পরম পণ্তিত অভয়াঁচরণ তর্কবাগীশ 
ভন্টাচাধ্য মহাশয় কতৃকি রচিত ভূপালকদম্বনামক এক গ্রন্থ প্রস্তত আছে সেই গ্রন্থের স্থূল 

বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া গুণিজন সমাজে প্রেরণ করিতেছি ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন যে 

এ গ্রন্থ প্রকাশে কিপধ্যন্ত উপকার হইতে পারে প্রথমতঃ ভূগোল শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরের আদ্য 

সষ্টি পত্তন কক্কিদেবের জন্ম ও তপস্যাদি বর্ণনপূর্বক জন্ৃদ্বীপের বিভাগ বিশেষতঃ 
ভারতবর্ষের দেশ ও পর্বত নদীপ্রভৃতি তন্মধ্যে যে যে বংশে দিল্লীর সাত্রাজ্য হইয়াছিল তাহার 

বিশেষ২ নাম ও রাজ্যভোগের বত্সর সংখ্য। যুধিষ্ঠির রাজাদ্ির জন্ম ও পরিক্ষিতের বংশের 
শেষপধ্যস্ত সংখ্যা তথা গৌতমের বুদ্ধমতাবলম্বী হওয়া তদনন্তর দিল্লীতে যাবদীয় রাজা 
সম্রাট হন তাহার সংক্ষেপ নিরূপণ ও ইন্দ্রশাপে তৎপুক্র গন্ধর্ব সেনের পৃথিবীতে আগমন 

ও তাহার ধাররাজার কন্তার সহিত বিবাহ এবং তদৌরসে ভরৃহরি ও বিক্রমাদিত্যের জন্ম 

এবং মালবা দেশে রাঞ্জা ভতৃহরির রাজ্যভোগানন্তর বৈরাগ্যপ্রাপ্তি পরে বিক্রমাদিত্যের 

রাজত্ব তাহার সাসত্রাজ্য বিধান জন্ত নানা দিগদেশীয় রাজার সঙ্গে যুদ্ধপ্রসঙ্গে কৌচবেহারের 
রাজার চরিত্র ও তদ্দেশের বিস্তার ও তাহার সহিত বিক্রমাদিত্যের যুদ্ধে বিক্রমাদিত্যের 
জয় এবং বিক্রমাদিতোর নাশে সমুদ্রপাল যোগী বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রমসেনের প্রাণহরণ 

করিয়া রাজ হন তদবধি তাহার চেলা গোবিন্দপাল সম্রাট হইলেন ও তাহার বংশ বিস্তার 

পরে আদিশুর বল্লালপ্রভৃতি পরে রাজপুত জাতি জীবন সিংহ ও পৃথুরাজার চরিত্র বিস্তার 

বর্ণন অনন্তর জবন জাতীয় স্থলতান শাহাবুদ্দীন কোতবুদ্দীনপ্রভৃতি বাদশাহের বণন পরে 
ইঙ্গরেজের এতদ্দেশে আমলকারণ যুদ্ধাদি তদধিকার বর্ণন এই স্থুল বৃত্তান্তের বাহুল্যরূপে 
রচনায় রচিত এ পূর্বোক্ত গ্রন্থ বঙ্্দূত যন্ত্রালয়ে ছাপা হইতেছে মূল্য ৪ চারি তন্কামাত্র যে 
কেহ গ্রহণেচ্ছুক হন কলিকাতায় এ যন্ত্রালয়ে পত্র পাঠাইলে গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে পাইতে 
পারিবেন । ইং ১৮২৯ সাল ১২ দ্িসেম্বর | শ্রীরাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়স্য | 

(১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯। ৬ পৌষ ১২৩৬) 

ভতৃ'হরি ত্রিশতক ।-_্রীমন্ম হারাজাধিরাজ নিখিল রাজনীতি রীতিবিৎ বিচক্ষণ ভূমগুলস্থ 
ম্গুলেশ্বর নিকরকরগ্রাহক বেতালাদি অষ্টসিদ্ধ যে রাজা বিক্রমাদিত্য তাহার বৈমাত্রেয 
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বিখ্যাত বিক্রাস্ত শাস্ত দাস্ত তেজম্বী যশন্বী দূরদর্শী মনস্বী সকল মম্তুষ্যশ্বরা গ্রগণ্য 
শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ রাজ! ভতৃ'হরি ধিনি দিলীর সিংহাসনস্থ চক্রেশ্বর হইয়া পৃথিবীস্থ যাবদীয় 

ভূপাল শাসনপূর্বক প্রজাবর্গের প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং স্থরপতিপুত্র গন্ধব্বসেনের 
ওরসজাত পুত্র বিখ্যাত যিনি বয়োবসানে রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক তপো।বন আশ্রয় করিয়। 

ঈশ্বরধ্যানে সমাধিপ্রাপ্ত তীহার স্বনাম খাত স্বপ্রণীত নীতিশতক বৈরাগ্যশতক ও 

শৃঙ্গারশতক এতভ্রিখণ্ডে শতত্রয় স্লোকের গৌড়ীয় সাধু ভাষায় পয়ারছন্দে অর্থ সঙ্কলনপূর্ধ্বক 
ংস্কৃত মূল সমভিব্যাহারে এক গ্রন্থ বঙ্গদূত যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত কর! যাইতেছে ছাপার ব্যয়ের 

আম্থকুল্যার্থে ২ ছুই তঙ্কা মূল্য নিরূপিত হইয়াছে যে কেহ গ্রাহক হন বঙ্গদ্ূত ন্ত্রালয়ে পত্র 
পাঠাইলে গ্রন্থ প্রস্তত হইলে পাইতে পারিবেন | ইং ১৮২৯ সাল ১২ দিসেম্বর । শ্ীরামদাস 

ন্াায়পঞ্চাননন্য | 

(২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯ । ১৩ পৌষ ১২৩৬ ) 

শুড়োলিথোগ্রেফিক প্রেষ। অর্থাৎ শুড়াম্ম পাতুরিয়! ছাপাখান। ।_-এই পাষাণযন্ত্রের 

অধ্যক্ষ তাহাতে নানাবিবিধ গ্রন্থ ও নানাপ্রকার প্রতিমৃণ্তি অর্থাৎ ছবি ছাপা করিবেন 

সংপ্রতি তিন কন্মারস্ত হইয়াছে. । 

অপূর্বব এক যন্ত্র স্থির করিয়! লিখিয়াছেন যাহাতে ইঙ্গরেজী ১৬০* সালঅবধি ১৯৯৯ 

সনপর্য্যস্ত ৩৯৯ বৎসরের দিবস স্থিরহইতে পারিবেক এই অপূর্ব এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যের 

মূল্য ২ ছুই টাকা মাত্র স্থির করিয়াছেন । 

অপর চিত্রবিদ্যাবিষয়ক যাহা সর্বজনগ্রাহ্য বিশেষতঃ এতদ্দেশে শ্রীশ্রী ৬প্রতিমার 

প্রতিমৃন্তি চিত্র করিতে ও গৃহে রাখিতে সকলেরি অভিলাষ হয় কিন্ত চিত্রবিদ্যা শিক্ষ। 

করিবার কোন উপায় এদেশে না থাকাতে অনেকের তাহাতে মনোধোগ নাই এবং 

পটুয়াআদি যাহারা জানে তাহারাও উত্তমরূপে পারে না এপ্রযুক্ত চিত্রবিদ্যা। সর্বজন শিক্ষার 

নিমিত্ত ইঙ্গরেজী উত্তম চিত্রাভিজ্ঞ সকলের মত গৌড়ীয় ভাষায় সন্কলন করিয়! ও চিত্র আদর্শ 

নিমিত্ত মন্থুয্য ও পশ্বাদির ছবি ১৫ খান পরিমাণ বিশেষ করিয়া এক গ্রন্থ প্রস্তৃত হইয়াছে এ 

গ্রন্থ শুড়া পাঁষাণযন্ত্রে মুদ্রিত হইবেক তাহার মূল্য ৪ চারি টাকা স্থির করিয়াছেন। 

এ দেশে অক্ষর লিখিবার তাহার কোন গ্রন্থ নাই এজন্য শুড়া পাষাণবন্ত্াধ্যক্ষ 

অতিস্থন্দর বড় অক্ষরে স্বর ও ব্াঞ্জন এবং যুক্তাক্ষর এবং বর্ণসকলের উচ্চারণের স্থান বিশেষ 

করিয়া অক্ষর লেখা শিক্ষাকরণোপযোগী এক গ্রন্থ পাঁষাণযস্ত্রে মুদ্রিত করিতে মনস্থ 

করিয়াছেন... ।--সং চং ্ 

(৩০ জাঙ্গুয়ারি ১৮৩০ | ১৮ মীঘ ১২৩৬) 

গত বৎসরের প্রকাশিত পুস্তক ।_-আম্রা অতিশয় সস্তোষপূর্বক গতব্সরে 

১০ 
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কলিকাতার মধ্যে এতদ্দেশীয় ছাপাখানাতে যে সকল পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহার 
যেপ্যন্ত সংখ করিতে পারিয়াছি তাহ পাঠকবর্গের নিকট জ্ঞাপনার্থ প্রস্তাব করিতেছি। 

এতদেশীয় লোকের মধ্যে বিক্রয়ার্থে বাঙ্গাল পুস্তক মুদ্রিতকরণের প্রথমোদ্যোগ 

কেবল ১৬ বৎসরাবধি হইতেছে ইহা দেখিয়। আমারদের আশ্চর্য বোধ হয় যে এত 

অল্লকালের মধ্যে এতদ্দেশীয় লৌকেরদের ছাপার কশ্মের এমত উন্নতি হইয়াছে ৷ প্রথম যে 
পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহার নাম অন্নদামঙ্গল শ্রীরামপুরের ছাপাখানার এক জন কর্ম্বকীরক 

শ্রীধুত গঙ্জাকিশোর ভট্টাচার্য্য তাহ। বিক্রয়ার্থে প্রকাশ করেন। যে পুস্তকের ফর্দি এক্ষণে 

আমর! প্রকাশ করিলাম সেই ফ্দে দৃষ্ট হয় যে গতবৎসরে বাঙ্গল৷ ভাষায় ছোট বড় 
৩৭ খান পুস্তক হয়। ইহার মধ্যে কএক খান পাম্প্লেট অর্থাৎ অতি ক্ষুত্্র বটে তথাপি 

হিন্দুরদের মধ্যে পুস্তক গ্রহণকরণে যে এমত লালসা হইয়াছে যে তাহাতে বিক্রয়ার্থে 

এইরূপ পুস্তক মুদ্রিত করণে লোকেরদের সাহস জন্মিয়াছে এ অতিশয় আহলাদের বিষয়। 

এঁ২ পুস্তকের অধিকাংশ হিন্দুরদের ধর্সংক্রান্ত কিন্তু যদস্থুসারে এতদ্দেশীয় লোকেরদের 

বিদ্যার চচ্চা হয় তদন্থুসারে বুঝি থে অন্যং নানাবিধ বিদ্যাসম্পকীয় মুদ্রিত পুস্তকসকল 

আরো বিদ্যাথথি লোককর্তৃক গৃহীত হইবেক এবং হিন্দু লৌকেরদের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গলা 

ভাষায় তরজমা করিয়া তাদৃশ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিতে উদ্যত হইবে ইহা অসম্ভব নহে । 
আমর! ইতন্ততো। নিরীক্ষণ করিয়া অবগত হইলাম যে পূর্ববাপেক্ষা এত দেশীয় সগ্থাদ 

কাগজের গ্রাহক গত বৎসরের মধ্যে দ্বিগ্তণ হইয়াছে । এবং ভৎকাগজ প্রকাশক 
মহাশয়েরাও পূর্ববাপেক্ষ। ক্রমশঃ দূর দূরদেশীয় সন্বাদ এ পত্রে প্রকাশ করিতেছেন ইহার কারণ 

আমরা এই বোধ করি যে লোকেরদের পূর্ববাঁপেক্ষা জ্ঞানের অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার 
পূর্ব্বে বারে। বৎসরে যখন প্রথম সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তখন আমারদের এই দর্পণগ্রাহকের 

মধ্যে অনেকেই তিরস্কার পূর্বক আমারদিগকে লিখিতেন যে যে২ দেশের নামপর্য্যস্তও 
কখন আমারদের কর্ণগোচর হয় নাই তত্ব্দেশীয় সম্বাদ তোমরা কি নিমিত্তে পত্রে প্রকাশ 

কর। কিন্তু এক্ষণে আমরা অতিআহ্লাদপূর্বক দ্েখিতেছি যে কলিকাতানগরে এতদ্দেশীয় 

লোককতৃর্ষ যে কাগজ মূত্রিত হয় তাহাতে পৃথিবীর নানা দেশীয় সম্বাদ প্রকাশিত 

হইতেছে । ভিন্নদেশের যে সকল নানা ঘটনা বিশেষতঃ ইংগ্নগুদেশে যে সকল ব্যাপার 

চলিতেছে তাহাতে এতর্দেশীয় লৌকেরদের অত্যন্ত শুশ্রাধা হইয়াছে । ইহার এক বিশেষ 

আশ্চর্য্য প্রমাণ অল্পকাল হইল আমারদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে । বিশেষতঃ কলিকাতায় 

প্রকাশিত এক সম্বাদ পত্রের অনুষ্ঠানে ব্যক্ত হইল যে তৎপত্র সম্পাদক পৃথিবীর নানাদেশীয় 
সন্ধাদ প্রকাশ করিবেন এবং তত্দ্দেশের নাম বিশেষ করিয়া ততৎকতৃক লিখিত ছিল 

কিঞ্চিৎ কালানস্তর আমারদের সম্বাদ পত্র মফ্ঃসলনিবামি কোন গ্রাহকের এক লিপি পাওয়৷ 
গেল তাহাতে ইহা লিখিত ছিল যে পূর্বোক্ত সন্বাদপত্রে ধত দূরদেশীয় সন্বাদ ব্যক্ত থাকে 
তত্তদ্েশীয় তত সম্বাদ দর্পণে অর্পণ না করিলে আমি দর্পণ ত্যাগ করিব । 



সাহিত্য ৭৫ 

শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যস্ত্রালয়ে 

নীচে লিখিত পুস্তক প্রকাশ হইম্নাছে ।__ 

শঙ্করীগীতা। বাযুত্রক্ষ। আসাম বুরঞ্ধি। ভাগবতের একাংশ ছাপ। হইতেছে। 

শ্রীযূত রামকৃষ্ণ মল্লিকের যন্ত্রালয়ে মোং চোরবাগান 
আদিপর্র্ব। সভাপর্ব। বিদ্যান্থন্দর। নিত্যকন্ম। রসমঞ্জরী। পদাঙ্বদূত। 

মানসিংহোপাখ্যান। পঞ্জিকা । 

শ্রীৃত মথুরানাথ মিত্রের যন্ত্রালয়ে । 

সংসারসার। গঙ্গাভক্তি। বিষ্ণুর সহজ নাম। অভয়ামঙ্গল। চন্দ্রকান্ত। 
রতিমুগ্জরী। ভাগবত । আদিরস। ভগবদগীতা। চাণক্য। নিত্যকম্ম। বিদ্যাস্থন্দর | 

পীতান্বর সেনের যন্ত্রালয় 

ব্যবস্থার্ণৰ । নলদময়ন্তী । বিদ্যান্থন্দর । অন্নদামঙ্গল। চাণক্য। মহিম্ন। 

কম্মবিপাক। নিত্যকম্ম। বেতাল । চন্দ্রবংশ। পঞ্জিকা । 

মৃহিন্দিলাল যন্ত্রালয় । 

ইংরেজী ভাষায় 
মরে সাহ্বকৃত ইঙ্গরেজী স্পেলিং বুক। ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলাতে সেল্পগাইড। 

বকেবিলরী ও হিতোপদেশ সংগৃহীত । বাঙ্গল। ও ইন্গরেজী বকেবিলরি। মনোডি 

প্রভৃতি । গীর ও ভাক্তার। বিক্রয় পুস্তকের বিবরণ বহী। নৃতন বাজারের কেতাবের 

বিবরণ বহী। লার্ড লিবরপুলের যৌবনকাঁলের বিবরণ। এরলপ্তীয়েরদের ইংগ্নগুদেশে 

আগমন । মিমায়ের অফ মিস ফেনউইকৃ। কালিডসকোঁপ মাগজিন নং ১1৫ পধ্যন্ত | 

কাটিকিজম। চার্চ কাটিকিজম। 

(২০ মার্চ ১৮৩০ | ৮ চৈজ্র ১২৩৬) 

এক্ষণে প্রকাঁশ হইয়াছে ।-_-বাজল] ভাষার কাবা অর্থাৎ রামীয়ণের আদ্যকাণ্ড 

রুত্তিবাপপপ্তিতকর্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা করা এবং উত্তম পণ্ডিতকতৃকি সংশোধিত 

মূল্য ৩ টাকা । 

সাময়িক পত্র 

( ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ১১ আশ্বিন ১২২৫) 

কলিকাতার নৃতন খবরের কাগজ ।_-এই সপ্তাহের মধ্যে মোং কলিকাতায় এক 
_নৃতন খবরের কাগজ উপস্থিত হইয়াছে সে প্রতিসপ্তাহে দুইবার ছাপা হইবেক এবং যাহারা 

বরোবর এ কাগজ লইবেন তাহারা মাস২ ছয় টাকা করিয়া দিবেন এবং যাহারা বরোবর 

না লইবেন তাহারা যে মাসে লইবেন সে মাসের কারণ আট টাকা লাগিবেক। 



৭৬ স্তব্বা পত্রে ল্েক্কাব্লেব্ কথা 

এখানে জেম্স্ সিক্ষ বাঁকিংহাম-সম্পাদ্দিত “ক্যালকাট। জর্ণাল? পত্রের কথ। বল হইয়াছে। এই ইংরেজী 

কাগজখাঁনির অনুষ্ঠানপত্র (1)7031706609) ১৮১৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে, এবং প্রথম সংখ্যা ২রা অক্টোবর 

প্রকাশিত হয়। “ক্যালকাটণ জর্ণাল' প্রথমে দ্বিসপ্তাহিকরূপে প্রকীশিত হইয়। অল্পদিন পরে বারত্রয়িক এবং 

শেষে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত হয়। 

(২২ ডিসেম্বর ১৮২১। ৯ পৌষ ১২২৮) 

সম্থাদ কৌমুদী ।__এই মাসে সম্বাদ কৌমুদী নামে এক বাঙ্গালি সমাচার পত্র মোং 
কলিকাতাতে প্রকাশ হইয়াছে এবং তাহার তিন সংখ্যা পধ্যন্ত ছাপা হইয়াছে... 

(২৩ মার্চ ১৮২২। ১১ চৈত্র ১২২৮) 

ইন্তাহার ।--কলিকাতার কলুটোল! গ্রাম নিবাসী শ্রীধুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সকল বিজ্ঞ সদ্ধিবেচক মহাশয়েরদিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে তিনি সম্বাদ কৌমুদী 
নামক সমাচার পন্ত্র ১ প্রথমাবধি- ১৩ সংখা? পধ্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন সম্প্রতি সমাচার 

চক্দ্রিকানামক এক পত্র প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে নানাদিদেগশীয় বিবিধ সমাচার 

অনায়াসে জানা যায়। প্রথম পত্র ২৩ ফালগুণ মঙ্গলবার প্রকাশ করিয়াছেন ২ দ্বিতীয় 

পত্র সোমবার প্রকাশিত হইয়াছে এবং পরেও প্রতিসোমবারে প্রকাশিত হইবে । এই 

পত্রগ্রাহক মহাশয়েরদিগের প্রতিমাসে ১ টাকা মূল্য দিতে হইবে । 

(১৪ জন ১৮২৩। ১ আষাঁঢচ ১২৩০) 

নবীন সম্বাদপত্র ॥--শুনা! গেল যে কলিকাঁতার চোরবাগাঁননিবাসি শ্রীযুত মথুরা- 

মোহন মিত্র পাশী ও উদ ভাষাতে এক স্বাদের পত্র শষ্টি করিয়াছেন সে পত্রের নাম 

সমস্ছল আখবার এ পত্র 'প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ হইবেক | তাহার ১ প্রথম সংখ্যা ১৮ জো৯ 

শুক্রবার প্রকাশ হইয়াছে... | 

(২৯ নভেম্বর ১৮২৩। ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৩০) 

স্থসম্বাদ |--একনবতিসংখ্যক চক্দিকালোকে আলোকিত হইল যে সম্বাদ তিমিরনাশক 

নামে এক অভিনব সম্বাদপত্র প্রকাশ হইয়াছে". । 

(১৩ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩০ ) 

ওরিএণ্টেল মেরকিউরি নামে এক ইংরেজী সমাচার পত্র প্রকাশ হইতেছে সে 

কাগজ ১৮ সংখ্যাপধ্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে. | 

(৬ মে ১৮২৬ । ২৫ বৈশাখ ১২৩৩) 

ইশতেহার ।-..গবরূনর জেনরল বাহাছুর সর্ধলোক হিতার্থে পারসি ভাষাতে এই 
সমাচার দর্পণের তর্জমা করিয়া প্রকাশ করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন । এবং আমরা অদ্যাবধি 



সাহিত্য নখ 
আখবারে শ্রীরামপুর নামে পারসী কাগজ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম ।..-ইহার মূল্য 
দর্পণের মৃল্যান্থসারে মাসে এক টাকা ও ডাকমাস্থলের চতুর্থাংশ লওয়া যাইবেক 1... 

(১৭ জুন ১৮২৬। ৪ আষাঢ় ১২৩৩) 

নাগরির সমাচার পত্র ।--সংপ্রতি এই কলিকাতা নগরের মধ্যে উদস্তমার্তওনামক 
এক নাগরির নৃতন সমাচার পত্র প্রকাশিত হইয়াছে... | 

(১৫ ডিসেম্বর ১৮২৭। ১ পৌষ ১২৩৪) 

উদস্ত মার্তড।__আমর1 অবগত হইলাম যে এই অত্যুত্ম সমাচারপত্র গ্রাহকের 
অপ্রতুলেতে কালপ্রাপ্ত হইয়াছে । 

ছাপার হরফে ইহাই প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র । 

(৫ জুলাই ১৮২৮। ২৩ আষাঢ় ১২৩৫) 

মরণ।__ আমরা অতিশয় খেদপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি যে ১৪ আধাঢ় বৃহস্পতিবার 

রাত্রি চারি ঘণ্টার সময় আমারদের আফীসের এক জন পণ্ডিত তারিণীচরণ শিরোমণি 

ক্ষয়রোগে পরলোকগত হইয়াছেন । তাহার বয়ংক্রম অনুমান ৩২ বৎসর হইয়াছিল । 
তাহার মরণে অনেকেই শোকার্ণৰে নিমগ্ন হইয়াছেন যেহেতুক তিনি এমত মিষ্টভাষী ও 
সদ্বক্ত। ছিলেন যে তাহার সহিত কোন অপরিচিত লোক সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলে 

তাহার বাক্যেতে অমৃতাভিষক্ত হ্ইয়া গমন করিত এবং তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও 

সাহিত্যাদি শাস্ত্রে অতিশয় ব্যুৎ্পন্ন এব: ইঙ্গরেজী ও হিন্দী ও বাঙ্গল! ও নানাদেশীয় ভাষ| 
ও লিপিতে বিদ্বান ছিলেন। এবং তাহার পরোপকারিতা স্থশীলতা গুণ অতিশয় ছিল। 

গত চারি বৎসরের মধ্যে আমারদের সমাচার দর্পণ কি ছাপাখানার অন্য২ পুস্তকে যে সকল 

শব্ধ বিগ্যাসের রীতি ও ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা লিখনের পারিপাট্য তাহা কেবল তৎকতৃ্ি 

প্রকাশিত হইয়াছে । বিশেষতঃ বালককাঁলাবধি এই কর্দে নিযুক্ত হওয়াতে ভর্জমাকরণে 

শীঘ্রকারী এবং ছাপাখানার অগ্ত২ কর্মে অত্যন্ত পারক হইয়াছিলেন। 

(২৩ মে ১৮২৯। ১১ জ্যেষ্ঠ ১২৩৬) 

নৃতন সমাচার প্রকাশ ।__মোং বাশতলার গলির মধ্যে হিন্দু হরন্ড অর্থাৎ বজদূত 

প্রেষ নামক এক নৃতন ইংরেজী বার্জলা ও পারসী এবং নাগরী সমাচার গত রবিবারাবধি 

প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে ইহার সম্পাদক শ্রীধুত আর এম মার্টিন সাহেব ও শ্রীযুত 

দেওয়ান রামমোহন রায় ও শ্রীযুত দেওয়ান ত্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযূত দেওয়ান প্রসন্নকুমার 

ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীযুত বাবু রাধানাথ মিত্র এই কএকজনে একত্র 

হইয়াছেন এই কাগজ প্রতিরবিবারে প্রকাশ হইতেছে-.'। 



৭৮ গগবাদ পত্রে সেকাবেলেল কথা 

এই যুগের বাংলা সাময়িক পত্রের বিস্তৃত ইতিহাস সম্বন্ধে “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (১৩৩৮ সন; 
ওয় ও ৪র্থ সংখ্যা) প্রকাশিত আমার লিখিত “দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

(৭ জুলাই ১৮২৭। ২৪ আষাঢ় ১২৩৪ ) 

নৃতন সমাচার পত্র ।-_-গত ৪ জুলাই অবধি অরিএনটেল রিকার্ডরনামক এক নৃতন 
সম্বাদপত্র প্রকাশ হইতেছে কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে ছুই বার প্রকাশিত হইবে ইহার মাসিক 

মূল্য গ্রাহকেরদিগের নিমিত্ত এক টাকা স্থির হইয়াছে ।__দং কৌ [ সম্বাদ কৌমুদী ] 
(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ । ১০ ফাল্তুন ১২৩৬ ) 

নৃতন সম্বাদপত্র।__সংপ্রতি . প্রাধিনননামক ইঙ্গরেজী ভাষায় রচিত এক নৃতন 
সম্বাদপত্র ইত্ডিয়া গেজেট যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশ হইয়াছে তাহা সময়ে মুদ্রিত হইবে 
অন্থমান প্রতি সপ্তাহে একবার । তৎ সম্পাদক ও লেখক সকলি হিন্দুলোক। তাহার 

প্রথম সংখ্যার কাগজে যে কএক প্রকরণ লিখিত আছে তাহা অতিসপ্তাবযুক্ত রচিত এবং 

তাহাতে তল্লেখকের ইঙ্গরেজী পুস্তকের অতিশয় চষ্চার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে। 

(৬ মাচ্চ ১৮৩০ । ২৪ ফাল্তুন ১২৩৬) 

পাথিনন।-_যে পাথিনন সম্বাদ কাগজ ইংগ্নণ্তীয় ভাষায় এতদ্দেশীয় কএক জন 
অতিবিজ্ঞ বিচক্ষণ যুব! মহাশয়েরদেরকর্তৃক আরব্ধ হইয়াছিল তাহা৷ এইক্ষণে স্থগিত হইয়াছে 
ইহা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত খেদিত হইলাম। 

(১৩ মাঁচ্চ ১৮৩০ 1 ১ চৈত্র ১২৩৬) 

প্রাথিনননামক সমাচারপত্রের উত্থান ও পতন ।- প্রার্থনননামক ইঙ্গরেজী ভাষায় 

এক সমাচারপন্ত্ সংপ্রতি প্রকাশ হইয়াছিল তাহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হইলে পাঠকবর্গের 
গোচরার্৫থ গত ১২ ফালগুণ চক্দ্রিকায় আলোক কর! গিয়াছে এ কাগজে ততংপ্রকাশকের 

নাম প্রকাশ হয় নাই কিন্ত কএক জনহিন্দু বালক ধাহার উত্তমরূপে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় 

সুশিক্ষিত হইয়াছেন তাহারদিগের দ্বার প্রস্তত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এমত জ্ঞাত 

হওয়। গিয়াছিল অপর সেই কাগজে এতদ্দেশীয়দিগের আরাধনা আচার বিচার ব্যবহারাদি 

বিষয়ে দোযোল্লাসকরণে তৎ গ্রকাশকদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া ছিল কিন্তু ধর্মের 
প্রভাবে বালকের বালকত্ব প্রকাশ হইতে পারিল না কেননা বালকের! প্রায় সর্বদাই 

কুকন্মে প্রবৃত্ত হয় পিতা পিতামহাদি প্রতিপালক বা শিক্ষকের বিজ্ঞাপ্তি হইলে অবশ্ঠই 
তৎ কর্শে নিবারিত ও তাড়িত হয় প্রার্থননপজের বিষয়ে তাহাই হইয়াছে অর্থাৎ আমরা 

শুনিলাম ধর্মসভাজনিত ভয়ে ভীত হইয়া বালকেরা এ কাগজ করিতে নিরম্ত হইয়াছে 

ইহাতে প্রার্থননের যেমন উত্থান অমনি পতন হইল 1--সং চং [ সমাচার চক্দ্রিক। ] 







নৈতিক অবস্থা 

(১২ ডিসেম্বর ১৮১৮। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২২৫) 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।-- ''*উলানিবাসী মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় নামে এক ম্হাকুলীন 
সদ্বত্তা ছিলেন তাহার সহিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় সর্বদা বয়ন্ততা করিতেন ও তাহাকে 

যথেষ্ট অন্গ্রহ করিতেন। এক দিন এ মুখোপাধ্যায় মহারাজকে ভোজন করিতে আপন 
বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন ও চব্ব্য চু্ লেহা পেয়রূপ চতুর্বিধ ভোজনীয় সামগ্রী প্রস্তত 
করিলেন। মহারাজ ভোজনার্থে বসিয়াছেন মুখোপাধ্যায় সন্ুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া আছেন 

মহারাজ অনেক ব্যগ্ুন দেখিয়া কৌতুক করিয়! জিজ্ঞাস| করিলেন যে হে মুখোপাধ্যায় 

কোন ব্যঞ্তন অগ্রে খাইলে ভাল হয়। মুখোপাধ্যায় উত্তর করিলেন যে মহারাজ বেগুণ 

পোড়া অগ্রে খাইলে পোড়। মুখে যাহ! খাইবেন তাহাই ভাল লাগিবেক। এই কটু অথচ 

সদুত্তর শুনিয়! মহারাজ সন্তষ্ট হইলেন। এই রূপ অনেক২ কথ। আছে । 

( ২৬ মে ১৮২১ ১৪ জোন ১২২৮) 

চৈতন্ত মঙ্গল গান শ্রবণের ফল অতিন্থমধুর কথা ।_কোন স্থানে চৈততন্তম্ঙ্গল 

গান হইতেছিল সেই স্থানে নিমন্ত্রিত হইয়। অনেক লোক শ্রবণ করিতে গিয়াছিল 
বিশেষতঃ স্ত্রী লোক অধিক। ইতোমধ্যে গায়ক আপন গ্তণ প্রকাশ অনেক 

করিতে লাগিল এবং অঙ্গভঙ্গী ও কটাক্ষ নৃতা অনেক দেখাইল। তাহাতে কোন 

ধনাঢ্য ব্যক্তির স্্বী অতিগুণগ্রাহিকা ও গুণবতী এ সকল দেখিয়। মুগ্ধা হইয়। 
আপন পুত্রের হন্তে গায়ককে পেল! দিবার নিমিত্ত আটটা টাক| দ্িলেন। সে বিশ 

বৎসরের বালক বাবু গায়ককে পেল। দিলে গায়ক আপন নায়ককতৃণ্ক যে পুষ্পমাল। 

প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বাবুর গলে দোলায়মান করিলেক এবং কানে২ কি কহিয়া 
দিলেক। পরে এ শিশু প্রামাণিক বাবু এ মাল! গলে দিয়া তাহার জননীর নিকটে 
যাইবামান্র গুণবতী এ মাল! সন্তানের গলহইতে আপন গলে দোলায়মান করত 

রূপ এরশ্বধ্য মাৎসধ্য প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে কোন স্রসিকা বিধবা স্ত্রী তিনিও 

মহাধনাট্য লোকের স্ত্রী তিনি বিবেচনা করিলেন যে আমি সত্বে এই মালার পাত্রী 

অন্ত কেহ নহে ইহাতে এ গুণবতীকে কহিলেক যে আমাকে মালা দেহ। গুণবতী 

উত্তর করিলেক যে কারণ কি। স্থুরসিকা কহিতে লাগিল যে বিবেচন। কর যদি ধনের সংখা 

করিস তবে ধনাঢ্য বলিয়া আমার স্বামির নাম খ্যাত ছিল রাঢ়ে বঙ্গে কে না জানে যদি 

সৌন্দর্য বিবেচনা করিস তবে আমার রূপ দেখ এবং এই সভার স্ত্রী পুরুষ সকলে 
১১ 



ব সংবাদ পাত্রে সেক্রাবেনের ক্রথা 

দেখিতেছে আর এঁ গায়ককেও জিজ্ঞাসা কর যদ্রি ভাবিস যে তুই সধবা অনেক অলঙ্কার 
গায়ে দিয়াছিস্ আমার গলে যে মুক্তার মালা ও হস্তে যে হীরার আঙ্গুঠী আছে তোর 

সকল অলঙ্কারের মূল্য ইহার একের তুল্য হইবেক না যদি বয়সের গরিমা করিস তবে 
দেখ তোর বয়স পয়ন্রিশ বখসরের অধিক নহে আমার বয়স চল্লিশ বৎসর হইয়াছে 

যদি সন্তানের অভিমান করিস তোর চারি পুক্র বিনা নহে আমার পাচ পুত্র ও পৌন্র ও 
দৌহিভ্র হইয়াছে । পরে গুণবতী কহিলেক যে গায়ক ঠাকুর এ মাল আমাকে দিয়াছেন 

আমার পুত্রের কানে২ কহিয়্াছেন এবং আট টাকা পেল! দিয়াছি চক্ষুখাগী তাহা 

কি দেখিস নাই । পরে স্থুরসিকা কহিলেক তুই আট টাক! পেলা বই দ্রিস নাই আমি 
বিলাতি ধুতি ঢাকাই একল|ই চেলির জোড় সোনার হার বাজু দিয়াছি আর আমার সঙ্গে 
অনেক কালের জান! শুনা । এই প্রকার কথোপকথনদ্বার বড় গোল হইলে গানভঙ্গ 

হইল শেষে দুই জনে মারামারি করিয়। এ মাল। ছিড়িয়। ফেলিলেক। সে উভয়ের 

সোনার অঙ্গে হায় কত নখাথাতে ক্ষত হইয়া অঙ্গ ভঙ্গ শরীর চূর্ণ ও রক্তপাত হইল যত 
লোক বাহিরে ছিল এ রাক্ষপীরদের মায় দেখিয়। ভয়ে পলায়ন করিল । শেষে ছুই জনে 

প্রতিজ্ঞ! করিলেক যে ভাল দেখ। যাইবেক গায়ককে কে কত টাকা দিতে পারে আর 

গায়ক ঠাকুরকে আপন বাটাতে লইয়। যাইতে পারে। 
ইহাতে লেখক কহে উচিত হয় বলা সকলের মুখে ছাই দিয়া কে বাঞ্চা পূরাইতে 

পারে-_ দেখ সমাচার দর্পণ কর্তা মহাশয় চৈতন্যমঙ্গল গায়কের ফল আর শ্রোতার ফল 

বিবেচনা করিবেন এবং প্রকাশ হইলে অনেক মহাশয় বিবেচনা করিতে পারেন । 

অতএব-_শুনিয়। দরিদ্র দ্বিজ গান শিখ ত্বরা। করি। ঘোনায় মণ্ডিবে ভূজ পাবে স্বখসিন্ধু 

তরি । 

কোনহ বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কথা সমাচার দর্পণে বিন্যাস করিতে প্রচ্ছন্নর্ূপে 

পাঠাইয়াছেন অতএব তাহা কর গেল । 

(১৫ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ১ আশ্বিন ১২২৮) 

প্রেরিত পত্র ।__নীচের লিখিত কএক ধার এ প্রদেশীয় কতকগুলি লোকের আছে 

ইহাতে তাহারদিগের মন্দ হইতেছে এবং অনেক দীন দুঃখী ও বড় মানুষের বালকেরাও 
শিখিতেছে। আমি মনে করি যে আপনি নিজ দর্পণে অর্পণ করিলে কুপথহইতে স্তুপথে 

গমন করিবেক। 

এ প্রর্দেশীয় কতকগুলি বিশিষ্টান্থুশি্ই সন্তানেরদের অস্তঃকরণে সর্বদাই অভিমান 

আছে যে আমি কিম্বা আমরা বিশিষ্ট লোক অমুক ইতর লোক এই অভিমানে সর্বদাই মুগ্ধ 
থাকেন কিন্তু ব্যবহারে এবং বাক্যে কিছুই ইতর বিশেষ হয় না মনে করি তাহারা বুঝি ইতর 
ও বিশিষ্টের অর্থ বুঝেন না জাতি বিবেচন। করেন কিন্তু তাহারদের উচিত হয় যে ব্যবহার 



সমাজ টনি 

ও বাক্য ও বিদ্যা বিবেচনা করেন যদি জাত্যংশে বড় হও তাহার পূর্বের রীতি মনে কর 

আর ষদি না জান কাহাঁকেও জিজ্ঞাসা কর বড় জাতি ও বড় কুলীন ও গোঠীপতি কি নিমিত্ত 

হইয়াছিল সে সকল কেবল রাঁজদত্ত মর্যাদা কেবল বাবহার দেখিয়া রাজা দিয়াছিলেন 
অতএব এক্ষণকার ব্যবহার কি প্রকার তাগা একবার মনে কর না শুধু অভিমান। আমি 

কতক ব্যবস্থার স্মরণ করাই । 
১॥ বিশিষ্ট লোকের সন্তান বটেন পরিচয় জিজ্ঞাসা ক্লে পিতা পিতামহপর্য্যস্ত 

নাম বলিতে পারেন পরে পিতৃ পক্ষ মাতৃ পক্ষের বংশাবলি আর কিছুই আইসে না তাহাতে 

অপ্রতিভ না হইয়া জিজ্ঞাসকের উপরে রাগাশক্ত হইয়া কহেন আমি কি ঘটক। 

২॥ সুপুরুষ হইতে মহাসাধ মনে ভাবেন বড় মাস্ছষের ঘরে জন্মিয়াছি যদি সৌন্দর্য্য 

না! দেখাই তবে লোকে ছোট লোক কহিবেক ইহাতে করিয়া স্বর্ণ মুক্তা হীরা প্রভৃতির 

অভরণ অর্থাৎ দোনরি তেনরি পাঁচনরি হার বাজুবন্দ উপলক্ষে ইষ্ট কবচ গোট চাবির 

শিকলি ইত্যাদি গহন।। ও কালাপেড়্যে রাঙ্গাপেড়্যে শলপেড়্যে কাকড়াপেড়্যে লিখক কহে 

ইচ্ছা হয় ছাই পেড়্যে ধুতি পরিধান করেন এ “কল স্ত্রী লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে ইহাতে 

তোমাকে সুন্দর কোন প্রকারে দেখা যায় না ও বড় লোক কহা যায় না বরং ছোট লোক 

বিলক্ষণ সাবু হয় আর এঁ নটবর বেশ বিন্যাস দেখিলে বোধ হয় না যে কোন সভায় কিন্বা 

সাহেব লোকের দরবার যাইতেছেন স্পষ্ট বুঝা যায় ষে বেশ্যালয়ে গমন হইতেছে । 
৩॥ বাক্য বিন্যাস ষেখানে বলিতে হইবেক অমুক বড় কৌতুক করিয়াছে সেখানে 

কহেন বাকি হদ্দ মজা করিয়াছে নিয়ে যাও তাহার স্থানে লিএজ। চুচুড়া চূড়া ফারাশডাঙ্গা 

ফড্ডাঙ্গ| কামড়িয়াছে কেম্ড়েছে টাকার নাম ট্যাকা মুখের নাম ব্যাৎ করো নাম কড়ে।। 

পরিহাস বাক্য আইস শাশুড়ে কৌও ইত্যাদি বাক্য যিনি অনেক কহিতে পারেন তিনি 

স্থবক্তা ধাহাকে এ পরিহাস করে তাহারি বা কত মনোবিনোদ হয় তিনি তাহাতে সস্থষ্ট 

হইয়া সর্বত্র কহেন অমুকের পুত্র বড় স্থজন বক্তী সকলকে লইয়া আমোদ করেন । 

৪। বিদ্যা গোটা কতক বিলাতী অক্ষর লিখিতে শিখেন আর ইংরেজী কথা প্রায় 

ছুই তিন শত শিখেন নোটের নাম লোট বডিগর্ডের নাম বেনিগারদ লৌরি সাহেবকে 

বলেন নৌরি সাঁহেব এই প্রকার ইংরেজী শিখিয়া সর্বদাই হুট গোটেহেল ডোনকের ইত্যাদি 
বাঁক্য বাবহার করা আছে আর বাঙ্গলাভাষা প্রায় বলেন না এবং বাঙ্গালি পত্রও লিখেন না 

সকলকেই ইংরেজী চিঠি লিখেন তাহার অর্থ তাহারাই বুঝেন কোন বিদ্বান বাঙ্গালি 

কিম্বা সাহেব লোকের সাধ্য নহে ঘে সে চিঠী বুঝিতে পারেন। সে সকল চিঠীর নকল 

আগামিতে পাঠাইব তাহা দেখিলে বিদ্যার বিষয় আমাকে বড় পরিচয় দিতে হইবেক না। 

অতএব বলি অভিমান ত্যাগ করিয়া বিদ্যোপার্জন কর তাহাতেই ভাল ব্যবহার 

হইবেক ও ভাল বাক্য কহিতে পারিবা তথন লোকের নিকট আমি বিশিষ্ট লোক আমি বড় 

লোকের সন্তান বলিতে হইবেক না অনায়াসে লোকে বুঝিতে পারিবেক । 



৮৪ ৃ্ সংব্বাদ পত্রে সেক্ান্নন্র কথা 
(১৬ মার্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮) 

প্রেরিত পত্র ॥--সমচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়ের প্রতি নিবেদন আমি যে পত্র 

পাঠাইতেছি যদ্দি অন গ্রহপূর্ববক দর্পণে অর্পণ করেন তবে অনেক বিশিষ্ট সম্তানেরদের উপকার 

হয় ইহাতে যে ব্যত্যয় থাকে তাহা সারিয়া দিবেন । 

এই কলিকাত। মহানগরে অনেক ভাগ্যবান লোকেরা পুরুষাস্থক্রমে পুণ্য কন্মানুষ্ঠান 

বিদ্যাভ্যাস দেবতা ব্রাহ্মণ সেব। ইষ্টপূজা প্রভৃতি সৎকর্শে নিয়ত কালক্ষেপণ করিতেছেন । 

কিন্ত এঁহারদিগের কাহারে২ যুব। সন্তানেরা কুজন সহবাসে পূর্বোক্ত কন্মে প্রায় বিরত 

হইয়া নিন্দিত কর্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন যেহেতুক কুশীল লোকের! বিদ্যা ও ধন রহিত আপন 
ক্ষমতায় উদর পালন হয় ন! ইহাতে বয়ংক্রীড়া কিরূপে চলে কেবল অনায়াসসাধা চুল কাটা 
পইতা মোট। লম্বা কাছা উড়ে কেৌচা করিয়! লম্পটাভিমানী হয় তাহারা ইষ্সিদ্ধির কারণ 

এক২ বাবুর সহিত বয়স্যতার আলাপদ্বার| সর্বদ সহবাস করিয়া গ্রীতি জন্মায় সুতরাং 

আহারাদি চিন্তা দূর হয়। বাবুরাও এ অসদালাপদ্বারা ক্রমে২ এঁ পথবস্তী হন। যেহেতুক 
সংসর্গজাদোষগুণাভবস্তি ইত্যাদি । 

যে২ বাবু এই পথবর্তী হন তাহারা এ সকল তোকেরদের মধ্যে অতিশয় সখ্যাত হন । 
যে বাবু আপন পূর্বর পুরুষের ধারা পালন করেন তাহার অখ্যাতির সীমা! নাই। কহে যে 
অদ্দাপি চুলকাট! পইতা মোটা লম্বা কাছা উড়েকৌচা হইল না! অমুক বাবু কোন কালে 
মনু হইবেন। অতএব শিষ্ট সন্তানেরা এরূপ চলনে শিষ্ট মধো গণনীয়া না হইয়া নিন্দনীয় 

মধ্যে গণিত হন এ বড় ছুঃখের বিষয়। ভাগ্যবান লৌকেরদিগর উচিত যে আপন২ বাঁলকের- 

দিগকে শাসিত করেন যে কুসংসর্গ ত্যাগ করিয়া সসঙ্গ সদালাপ করেন । 

(৩ আগষ্ট ১৮২২। ২০ শ্রাবণ ১২২৯) 

প্রেরিত পত্র 1--সমাচার দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েষু। 

আপনকার সমাচার দর্পণ অনেক ভাগ্যবান লোকে পাঠ করিয়! থাকেন ও নান! 

দেশে গিয়া থাকে অতএব এতদ্দেশের এক ব্যবহার দেখিয়া প্রকাশ করিতেছি আপনার 
দর্পণে অন্ুগ্হপূর্বক অর্পণ করিলে আমি পরমৌপকৃত হই। এতর্দেশীয় ভাগ্যবান হিন্দু 

ও মুসলমান লোকেরা পাকা বাটা করিতে আরম্ভ করেন কিন্ত তাহার শেষ করেন না অর্থাৎ 

কোন২ স্থানে চুনকাম হয় না কোন স্থানে বা কতক প্রস্তুত হইয়াছে ও কতক অপ্রস্তত ও 
ভগ্ন হইয়া যাইতেছে ও কোন স্থান কেবল ভিতরে বালির কন্ম করে ও বাহিরে তাহাঁও 

হয় না এবং কোন২ স্থানে বাটা প্রস্তত হইয়াছে কিন্তু বাহিরে ভারার ঝস দেওয়ালের গায়ে 

অমনি লাগান আছে । ইহাতে বাটার অশৌন্দধ্য ও দর্শনে মন্দ ও দর্শকেরদের অসস্তোষ ও 

গৃহকর্তীর ক্ষতি হয়। অতএব ইহার কারণ কিছু বুঝিতে না পারাতে প্রশ্ন করিতেছি যদি 
কেহ ইহার কারণ লিখিয়! পাঠান তবে বাধিত হইব ইতি | 



সমাজ টি 
(২৪ আগষ্ট ১৮২২। ৯ ভান্র ১২২৯) 

আশ্চধ্য বিবাহ ॥_জেল1 নদ্ীয়ার মোতাঁলক সাঁকোম্থনপুর গ্রামে শ্ররামরাম 
চক্রবর্তী নামে এক ব্রাঙ্মণ থাকেন তাহার দুই সহোদর জ্যেষ্ঠের বয়ঃক্রম ৪৫ কনিষ্ঠের ৪০ 

বত্সর এতাবৎ কাল কেবল কার্তিক ব্রতে যাপন করেন কিন্ত বিব্রতপ্রযুক্ত এ ব্রত উদ্যাপন 
করিতে পারেন না তাহাতে সর্বদা মনোছুঃখী ও সর্বত্র যাতায়াত করেন কোন ক্রমে কোথাও 

বিবাহ সঙ্গতি হয় না তাহার] নিঞ্জে বংশজ তাহাঁরদের সংসারে ১২।১৪ বষীয় ছুইটা ভাগিনেয়- 

মাত্র আছে। এবং অনির্বৃতি ব্যতিরিক্ত অন্য কন্যা না থাকাতে পরিবর্তও সম্ভবে না। 

পরে জ্ষ্ঠ ভ্রাতা কোন মহাপ্রতারকের মন্ত্রণা প্রাপ্ত হইয়া মোকাম শ্যামনগরের এক 

ব্রাহ্মণের সহিত পরিবর্ত সম্বন্ধ স্থির করিয়া! সেখানে প্রকৃত কন্তা দেখিয়! তুষ্ট হইলেন কিন্ত 

যখন শ্যামনগরের বরকর্তা এখানকার কন্যা দেখিতে আইলেন তখন রামরাম চক্রবর্তী 

গ্রতিবাসীর এক বিবাহিতা কন্যা! দেখাইলেন । অনন্তর লগ্ন স্থির হইল এবং এ লগ্নান্থুসারে 

উভয় পক্ষ পরস্পর কন্যাকর্তার বাটীতে বিবাহার্থে উপস্থিত হইয়া রামরাম চক্রবর্তী যথার্থরূপে 

বিবাহ করিলেন । কিন্ত চক্রবর্তীর বাটাতে তাহার এক ভাগিনেয়কে কল্পিত কন্যা বেশ 
করিয়া রাখিয়াছিল শ্যামনগরের বর আসিয়া কন্তাকর্তীর বাটার ছালনাতলায় উপস্থিত 

হইলে এ কন্তাকে সভাতে আনিল। বরযাত্রেরা এ পুরুষকন্যা দেখিয়। পরস্পর কানাকানি 

করিতে লাগিল যে ভাই বিবাহ করিবে তো এমনি বিবাহ করিবেক দিব্য কন্যা 
উপযুক্তী বটে ঘা হউক অমুকের ভাগা ভাল। বরও কোনক্রমে এ কন্া দর্শন করিয়া কত 

মনোরাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন কিন্তু সংপ্রদ্দানের পরে বাসর ঘরে সহবাসে সে সকল 

বিপরীত হইল। আর কি করিবেক অতি প্রত্যুষে তাবৎ বরযাত্র শ্তামনগরে গিয়া এ 
চক্রবন্তিকে নানাপ্রকার প্রহার করিয়া কেবল প্রাণাবশেষ করিল এবং যে কন্যা তাহাকে 

বিবাহ দিয়াছিল তাহাকে পাঠাইয়া দ্রিল না। 

(২২ জান্ষয়ারি ১৮২৫ | ১১ মাঘ ১২৩১) 

বালকের ইংরাজী পোষাক ।- শ্রীযুূত চক্দ্রিকাকর মহীশয়। আমি প্রতি দিন 

প্রাতঃন্নানে গিয়া থাকি গঙ্গাতীরের নৃতন রাস্তায় প্রতাহ দেখিতে পাই ঘে কতকগুলিন 
বালক রাস্তায় বেড়ায় কেহ২ ছোট ঘোটকাঁরোহণ কএক জন শকটারোহণ কএক জন 

অপূর্ব উষ্ধীষধারি পদাতিক সঙ্গে থাকে। ইহা দেখিয়া আমি মনে করিলাম যে এই 
বালকগুলিন কোন২ বড় মানুষ ইংরাঁজের হইবেক ইহাই নিশ্চিত করিয়াছিলাম । 

এক দিবস দেখিলাম যে এ বালকের! বাঙ্গালি টোলার দিগে যাইতেছে । আমি 

মনে করিলাম ইহার। কোথা যায় এটা আমাকে জানা উচিত। তাহাতে আমি নিকটে 

গিয়া এ পদাতিকেরদ্রিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে ইহারা কোন সাহেবের সন্তান পদাতিক 

আমার কথাতে হান্য করত কহিলেক “ককাহাকা ভেকুয় ব্রাহ্মণ কুচ নাহি সমজতা-__বাবুকা 



৮৬ গবাদে পত্রে লেক্ষাব্লেক কথা 

লড়কা” ইহা আমার বিশ্বাস হইল না যেহেতৃক এ বালকেরদিগের কুষ্ঠি এবং টুপি ও মোজা 
ও দাস্তানাপ্রড়তি ইতরাঁজী বেশের কোন বৈলক্ষণ্য নাই কেবল কিঞ্চিৎ বর্ণের বিবর্ণতা 
আছে তাহাও হইয়। থাকে । 

শুনিয়াছি এতদেেশজাত অথবা যাহার পিতা গোরা ও মাতা কালা তাহারদিগের 

সম্তানেরাও ইংরাজ হয় কিন্তু কিছু মলিন বর্ণ হয় ইহাও বুঝি তাহাই হইবেক পদাতিকের 

কথায় প্রতায় না করিয়া বালকেরদিগের নিকটে গিয়া আমি কহিলাম বাবু তোমার নাম কি 

একটী বালক কহিল আমার নাম শ্রীআধাঅমন বাবু । তোমার বাপের নাম কি শ্রী 

ইহাতে নিশ্চয় জানিলাম যে বাঙ্গালি বালক ঝট । ইংরাজী পোশাক পরিধান করিবার 
কারণ কি কিছু বুঝিতে পারি না ষদি বল উত্তম পোশাক এই নিমিত্তে বালককে দিয়াছেন । 
আমি মনে করি হিন্দস্থানি পোশাকাপেক্গ৷ ইংরাজী পোশাক বাঙ্গালির নিমিত্ত উত্তম কোন 
মতে নহে। সেযাহা হউক যদি এ পোশাক বাল্যাবধি পরিধান করিতে লাগিল তবে 

তাহাকে সে পোশাক চিরকাল ভাল ও স্বখজনক বোধ হইবেক তবে সে বরাঁবরি পরিবেক। 

যখন মস্থ যোয়ান হইয়া এ পোশাক পরিয়া বাটার মধ্যে যাইবেক তখন তাহাকে দেখিয়া 

যদ্দি পরিবারের ভয়যুক্ত না হউক কেননা ঘরের নকল সাহেব জানেন যদি ভিন্ন লোক দেখে 

তবে অন্ত লোকের সাক্ষাৎ কহিবেক যে অমুকেরদিগের বাটার ভিতর এক জন সাহেবকে 

যাইতে দেখিলাম ইত্যাদি কলঙ্ক হইতে পরে । 
অতএব বলি ইঙ্গরাজী পোশাক পরাইয়া বালকেরদ্রিগের অভ্যাস করণের ফল কি 

দোষ ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাই না ষদি তাহারদিগের মতে কিছু গুণ থাকে তাহা লিখিয়া 

আমার থোথা মুখ ভোথা করিয়া দিবেন । 

(২১ মে ১৮২৫। ৯ জ্যেষ্ঠ ১২৩২) 

বর যাত্রিকের অবস্থা ॥--শুন। গেল যে সংপ্রতি জেলা বর্ধমানের অন্তঃপাতি হরিপুর 

গ্রামনিবাসি রামমোহন বস্থ নামক এক কায়স্থ্ের পুত্রের বিবাহ আতড়িখড়শী গ্রামের 
মিত্রেরদের কন্যার সহিত হইয়াছিল তাহাতে যে সকল বিশিষ্ট সন্তান বরযাত্র গিয়াছিলেন - 

তাহারদিগের সহিত পরিহাসের কারণ কন্ঠ যাত্রিকেরা কএক হাড়ির মধ্যে হেলে ঢোৌড়া ও 

ঢেম্না এই তিন প্রকার সর্প পরিপূর্ণ করিয়া এক গৃহমধ্যে রাখিয়া সেই গৃহে বরষাত্রিরদিগকে 
বাসা দিয়! দ্বার রুদ্ধপূর্বক কৌশলক্র"ম এ সকল হাড়ি ভগ্ন করিল তাহাতে এককালে সর্প 
বাহির হইয়া হিলিবিলি করিয়া ইতস্ততঃ পলায়নের পথ না পাইয়া ফোস ফাস 

করত বরধাত্রিকেরদের গাত্রে উঠিতে লাগিল তাহাতে বরযান্রিকের এ সকল 
বীভৎসাকার সর্পভয়ে ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বাপরে মলেমরে ওরে সাপে খেলেরে 

তোমরা এগোওরে বলিয়া মহাব্যস্ত সমস্ত হওয়াতে গ্রামের চৌকিদার প্রভৃতি ডাকাইত 
পড়িয়াছে বলিয়া ধাবমানে আসিয়া পরিহাস শুনিয়! হাসিয়া দ্বার খুলিয়া দেওয়াতে 



সমাজ ৪ 

সকলে বাহির হইয়া একপ্রকার রক্ষা পাইল এবং সর্প সকলও ক্রমেং প্রস্থান করিল যাহা 
হউক এতত্বিষয় আমারদিগের প্রকাশের তাত্পধ্য এই যে এতৎ প্রদেশীয় অনেক২ বৈবাহিক 

বরযাত্রিকেরদের মধ্যে বিবিধ রহস্য ও অবস্থা! শ্রত দৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু এমত অদ্ভুত রহস্য 
কেহ কুত্রাপি দেখেন নাই এবং শুনেনও নাই ।-সং কৌং [সম্বাদ কৌমুদী 

(১৫ মার্চ ১৮২৮। ৪ চৈত্র ১২৩৪) 

বৃদ্ধাবস্থায় বিবাহ করিতে গমন ।--বলীপলিত কলেবর ধবলিত কুস্তল শেখর আসন্ন 
সময়াসঙ্গ কম্পিত সর্ববাঙ্গ বিগলিত দশনাবলীক প্রাচীন গৃহশূন্য জন্য মতিচ্ছন্নাবসন্ন কোন 

শিল্পবিদ্যাপন্ন ব্যক্তি পুনর্বার বিবাহ বাসন! নিতান্ত বিভ্রান্ত বুদ্ধিপ্রযুক্ত তদ্ধিষম্নাসস্ত চিত্ত হইয়া 
অন্তরঙ্গ নিকটে “কান প্রসঙ্গ না করিয়া তলে২ ঘটক সহায়তাবলে কলে কৌশলে বার্দক্যকালে 

কুতৃহলে কলিকাতাঁর কলুটোলার কোন এক নিজ কুট্ুম্বের সপ্চমবর্ষীয়৷ কন্তার ভাবি 

যৌবন জনপদাধিকার করণে বাঞ্ছিত হইয়া লাগ্কন! ভয়ে লুকাইয়া নিলঞ্জে স্ুসজ্জ মাধুর্য বেশ 

ধারণ করিয়া বাসরাবসরে সন্ধ্যোত্তরে আনন্দভরে কন্তাকর্তার ঘরে গমন করিতেছিলেন 

ইতোমধ্যে & বৃদ্ধের এই সম্বা্দ তাহার অন্তরঞ্জ ও প্রতিবাসী বাবুবর্গেরা পাইয়া আদৌ 
কএকটি অস্থিচর্্মাবশিষ্ট উৎকৃষ্ট বেটুয়া অশ্ব ও তন্যোপরি নানাপ্রকার নিশান এবং কতকগুলিন 
বৈরাগী খোল করতাল ও রণ শিঙ্গাদির বাদের দ্বারা গঙ্গাযাত্রার মর্াস্তিক আয়োজন পুর£সর 
গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্মইত্যাদ্ি নাম উচ্চারণ উচ্চৈঃষ্বরে তাহার সমভিব্যাহারে জনেক যমদর্শক 
চিকিৎসক সহকারে অযাত্রা বরপাজ্রের সহিত পথিমধ্যে মিলিয়া মুহুমুন্ঃ বরের নাড়ী 
পরীক্ষা করত সঙ্কীর্তন ও তৃণগ্ুচ্ছের চামর ব্যজন করিতে২ কন্তার বাঁটাতে উপস্থিত হইয়া 

দীপাদি নির্বাণ করিয়া কোলাহল করিতে লাগিলেন বিবাহ কার্য স্ুন্দররূপে লগ্ন্রষ্ট হইয়া 
নির্বাহ পাইল ইহাতে বরপাত্রের রূপ লাবণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ও তৎসমভিব্যাহারে 
বাবুদিগের উৎপাতে কন্যার পিত। সীতার বনবাস স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন 
এবং প্রস্থতিপ্রভৃতি স্বজ্াতি স্ত্রীলোকের! শিরে করাঘাত করিয়া খেদে ( তালসাশ কাটম 

বসের বাটম আমারদের বিঃ তোমার কপালে বুড়া বর আমরা করিব কিঃ) মেয়ালি শ্লোক 
স্মরণ পূর্বক কহিতে লাগিলেন যে হে বিধাতা এ কেমন বুড়া বর বুঝি ইহার কুন্তল দর্শনে 
স্বীয় মান্যাবলোকনে অভিমানে কালিমীর গহিন মন আপন বর্ণ পরিমোচন করে এমত 

স্ববর্ণলতিকা সবলোচনা স্থনাসিকা মেয়্যাটিকে একেবারে বিসজ্জন করা গেল তাহাতে এ 

গুণনিধি বর র্সিকতাপূর্ব্বক কহিলেন বিসঙ্জনের বিষয় কি মেয়্যাটি কালক্রমে বিলক্ষণ 

উপার্জন করিবেন ইহাতে সকলেই নীরব থাকিলেন।-তিৎ নাং 

(৩১ মে ১৮২৮। ১৯ জ্যেষ্ঠ ১২৩৫) 

এক নবীন যোগির উপাখ্যান।-কোন এক নগরনিবামি নবীন যোগী আপন 

শৈশবাবস্থায় অতিশয়াস্থাপুরঃসর দেবস্থানে তদ্দর্শনে যোগারাধনা করিত কিয়ৎ কালানস্তর 



৮৮ সওব্বাদ পত্রে সেক্যাব্লেশ কথা 

যৌবনসম্পত্তি বিপত্তির মূল হইয়! নানা স্থখাভিলাষে মত্ত করনের মত যৌবনতরঙ্গে বিবিধ 
রঙ্গভঙ্গে অনঙ্গসঙে আপন সচঞ্চল মনকে নিক্ষেপ করিল। যোগবল নির্বল হইল তত্বষ্টে 

স্বগণ সজল নয়নে আক্ষেপ করিতে লাগিল ভিন্নগণ পরমাহলাদে গদগদ হইল নবীন যোগী 
হদগণের হিতবাক্য সদর্থ বোধ না করিয়া নিরর্থ জানিত। এক দিবস দেবযাত্রায় 

তদুপলক্ষে কোনস্থানে নিশিযোগে বহুতর নাটক ও গায়কের সমারোহ হইয়াছিল নবীন 

যোগী তথায় গমনপূর্ব্বক নানা কে'ল কৌতুক নৃতাগীতাদি শ্রবণাবলোকনে সর্বজন বেষ্টিত 
প্রফুল্লাস্তঃকরণে পুনংপুন ধন্যবাদ করিল । এতৎসময়ে নবীন যোগির এক প্রবীণ পরমার্থ- 

দ্রির তথায় তদর্শন মানসে সমাগম হইয়াছিল ইতোমধ্যে গুণনিধি যোগির সন্যবহার এরূপ 
মহৎ ব্যাপারে নিরীক্ষণ করাতে কিপর্যযন্ত সন্তোষ হইল তাহা বর্ণনে বর্ণাভাবপ্রযুক্ত লেখনী 
অসমর্থ । নবীন যোগির একে নবানুরাগ তাহে কতকগুলিন নব্য সম্প্রদায় নব্য সংস্কার 

সহকারে তদ্ধন্মা্সারে যুক্তিসিদ্ধ মুক্তিপ্রদায়ক কর্মে অর্থাৎ সুন্দর নামে এক স্থন্দর 

নাটক নিরীক্গণে নিগুঢ় সুখাবেশে অবশ হইয়া অতিগোপনে কোন বিরল স্থানে অশেষ 

বিশেষ যতনে নবীন যোগির যোগাসনে যোগসাধন মননে পূর্বের সিদ্ধ যোগবলে যুগ 
ভাবে পূর্ণানুতি দ্বার| যোগকম্ম স্থুসম্পন্ন হইল সংযোগ কর্তীর কঠোর যোগাভ্যাসে এবং 

নাটকের নাট্যক্রীড়ার নিপুণতাতে প্রাণ বিয়োগ হইল। সংপ্রতি এই বিবরণ শ্রবণে মনে 

করি যুগধন্ম রক্ষার্থে মনষ্যদিগের এতাদূশ যোগমার্গে আশ্ততোষ প্রবৃত্তির উৎসাহবৃদ্ধি 

হইতেছে । কস্যচিৎ হিতৈষিণঃ | 

; ১৪ জুন ১৮২৮ । ২ আষাঢ় ১২৩৫) 

এক নব্যাভব্য বিবেকির বিবরণ ।--সৎ কায়স্থ কুলোভ্তব এতন্গগরস্থ এক ব্যক্তি 

আপন শৈশবাবস্থায় বিদ্য| শিক্ষার্থ বহুপরিশ্রম করিয়াছিল কিন্তু ভাগ্যাধীন তাদৃশ 

গুণযোগ হয় নাই ইহাতে তাহার দোষ নাই যেহেতৃক বিদ্যা আর বিভব এবং বূপ হওয়া 
জন্মান্তরের বিস্তর পুণ্যাপেক্ষ। করে কিয় কালানন্তর এ ব্যক্তি যোগারাধন মানসে কোন 

এক উদ্যানে সর্বত্যাগী ও তান্ত্রিক এবং সাগ্রিক ও সালঙ্কারিক ব্রাঙ্ষণ বাস করিতেন 
তছুপাসনাদ্বারা তৎ কর্তৃক ইষ্টান্ুষ্ঠান বিষয়ে বিশেষাঙ্থসন্ধানাবগত হইতে লাগিল পরে 

বৈধাবৈধাচার বিবিধ বিধানে স্ুবিদিতও হইল আর সদসৎ কম্মের এবং ফলাফলের 
বিশেষ বিলক্ষণ রূপে জানিতে পারিল দৈব বলে মহাকুতৃহলে বেদান্ত তন্ত্রাদি শাস্ত্রের 

মীমাংসা করিতে সহসা উদ্যত হইত ইতিমধ্যে বিবাহছ্বয় করিয়। অনৃষ্টবলে অপত্যের 
মুখাবলোৌকনে মহাপুলকিতাস্তঃকরণে পরিবারাবৃত হইয়৷ পরমস্থখে কাঁলযাপন করিতে 

লাগিল। তদনস্তর যৌবনাধীনহেতুক এক প্রবীণ! নায়িকার প্রেমে মোহিত হইয়া 
নানাভোগোপভোগে পারলৌকিক ভোগান্তর যাতন৷ বিস্বৃতা হইল এই স্থখ সময়ে দৈবাধীন 
অবিদ্যার প্রাণ বিয়োগে বিরহসংযৌগে শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া পূর্ববজ্ঞানান্থুসারে সংসার 



সমাজ ৮৯ 

অপার এই বোধে শ্মশান বৈরাগ্যাশ্রয়ে বিবেক গ্রহণে সাংসারিক স্থখাভিলাষে অনায়াসে 
পুনশ্চ বিরত হইল। অপর তেষাং এষাণাং শুশ্রধা পরম তপ উচ্যতে ইতি প্রমাণাৎ। 
শৃদ্রের নিষিদ্ধা যে পরাকাষ্ঠী তদবলম্বনে মহাহ্ধমনে দ্রিনীস্তে অথবা নিশাযোৌগ যথাকালে 

একাহারে কালযাপন করিতেছে । এইক্ষণে দূরদৃষ্টবশতঃ এ বিবেকী অর্থাকাজ্ফায় এতন্নগগরে 
সর্ব দ্বারেং স্থানাস্থান বিবেচনা না করিয়া ভ্রমণ করাতে ভ্রম বোধ করে না একি 

কলিম্বভাৰ। অপর যে ব্যক্তি সংসারাশ্রমহইতে বিশ্রামপ্রাপ্ধ তাহার অনুচিত যে 

লোকালয়ে থাকিয়! অর্থের নিমিত্ত অনর্থকোপাসনাতে দাসত্ব স্বীকার করে। দেখ বিবেকি 

ব্যক্তির সর্ধতোভাবে তীর্থপর্যটন কর] উচিত তদন্তথা করিলে তাহার সকল কর্ন বুথ! হয় 

বরঞ্চ ভণ্ড বিবেকিরূপে জগতে বিখ্যাত হইতে পারে । এইক্ষণে অনাহারে বিবেকি 
মহাশয়ের অস্থিচর্শ সার হইল অধোপাঞ্জন দূরে থাকুক জীবন রক্ষা কর! ভার ইতি। 
কম্তচিৎ গৃহিণে। নিবেদনং 

(২৫ জুলাই ১৮২৯। ১১ আীবণ ১২৩৬ ) 

আসামদেশেতে জবন জাতি অতান্প অনুমান ছুই আনার অধিক হইবেক না যে সকল 
মুসলমান আছে তাহারাও প্রায় হিন্দু ব্যবহারযুক্ত অর্থাৎ নমাজ পড়া ন৷ বলিয়। সন্ধ্যা করি 

এমত কহে এবং পিরমুরসীদপ্রভৃতি ন। কহিয়ী গুরু গোসাঞ্িইত্যাদি উচ্চারণ করে আসাম 

রাজার আমলে গোহত্য! করিতে পারিত ন| তাহারদের নামসকল কলিয়াকালু ইত্যাদিরূপ 

শরার প্রায় জারী ছিল ন! গুয়াহাটি ও রংপুর রাজধানীতে যাহারা থাকে তাহার! বরং 

শরানুসারে চলে মফঃসলে আর বিচিকিৎসা অর্থাৎ হিন্দুর দেবতা বিষহরী পূজা করিত 
কাজী পূর্বেও ছিল কিন্ত যাপ্যরূপে থাকিত এইক্ষণ শ্ীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের আমল 

হওয়াতে মীরজ! তাজবেগকে কাজী মোঁকরর করিয়া শরানুসারে শিক্ষাকরার আজ্ঞা দেওয়া 

হইয়াছিল তাহাতে এ কাজি অকদখানিরখানি ফিতিয়াখানিপ্রভৃতি অনেক রকম করিয় 
মুসলমানের স্থানে টাকা লয় তাহ হুজুরে জাহির হওয়াতে বারশ্বার তহকীরত করাতে কোন 
মতে সে হস্ত সঙ্কোচ করে না এইক্ষণ এক মৌোকদ্দম! উপস্থিত হওয়াতে জান! গেল যে 

এক জবন বালক অন্ুমান ৭1৮ বর্ষবয়স্ক হইবেক তাহাতে এ কাজীর তরফ এক জন 

মুসলমান গোগমন বূপ মিথ্যাপবাদ দিয়া ৪০ তক্ক। দণ্ড চাহাঁতে সে দিতে অসমর্থ হওয়াতে 

৪০ তন্কাতে এক ব্যক্তির স্থানে আত্মবিক্রয় লেখাইয়৷ টাক! লইয়াছিল তাহাতে এ বালকের 
জননী জবনী হুজুরে নালিশ করাতে তজবীজের দ্বারা তাহা! সপগ্রমাণ হইল তাহাতে 
শ্ীযুত মাজিস্ত্রেটসাহেব তজবীজ করিয়া দেখিলেন যে এ বালক নিতান্ত অসমর্থ সংগ্রামাপটু 

ইহাতে তাহার উপর.*.অপবাদ দেওয়া অত্যসম্ভব এতৎকারণে এ কাজীকে কজাই কর্মহইতে 
মাজিস্ত্রেট স্থগিত করিয়া ১০০০ টাকার জমানতে দওরাতে সোপর্দ করিয়াছেন তাহার 
যেমত দণ্ড হয় প্রকাশ করা যাইবেক । 

১২ 



রি মওব্াদে পত্রে সেক্াবেলব্র ক্রথা 

(২২ আগষ্ট ১৮২৯। ৭ ভান্র ১২৩৬) 

প্রেরিত পত্র ।--গত আধষাঢ়মাসে কলিকাতা মহানগরমধো হাটখোল। গ্রামে 

্রীপ্রীতজগন্নাথদেবের রথধাত্রানন্তর এ স্থানে মাণিকচন্দ্র বস্থজর বাটীতে অবস্থিতি হইলে 

তথাকার বিশিষ্টশিষ্টধর্শিষ্ঠ ভাগ্যবস্ত শান্ত দাস্ত অধিকন্ত সেবানিতান্ত অস্তঃকরণেচ্ছুক হইয়। 

কান্তকুজনিবাসি সেবাত ব্রাহ্মণদ্বারা সেব। ভোগ রাগ দিয়! এ প্রসাদ অন্ত২ ভদ্রলোক দিগকে 

বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট যাহা ছিল আপনার। পাইয়াছিলেন তাহাতে তত্রস্থ অন্ত দলস্থ 

কতকগুলিন হিংম্রক নিন্দক বিদূষক ভগুপাষগুষণ্ড কাগুজ্ঞানরহিত ব্যক্তিরা কৃপণতান্বভাব- 
প্রযুক্ত বাবুদ্দিগের মতের বিপরীত হইয়। দ্বেষাদ্বেষ উপস্থিত করিতেছেন । কিমাশ্চ্ধ্যমিদং 

কলিভবে। এতন্গগর মধ্যে কোলমাংস ভক্ষণ যবনী বারাঙ্গনা গমন অপেয়পান ত্বক্ 

ছেদনপ্রভৃতি বিবিধবিধ কুকর্ম করিয়া অগণা না হইয়া! বরং মান্য হইতেছেন কিন্ত 

শ্রীশ্ীঞজগদীশ্বরের প্রনাদ সেবনে এ স্থানে নিন্দনীয় কুকম্ম ঘটাইয়! কুৎস! জন্মাইতেছেন 
কিমধিকমিতি । কন্তচিৎ যথার্থবাদিনঃ ।--সং চখ 

(২১ নবেম্বর ১৮২৯ । ৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৬ ) 

নামত্যাগ ।--শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । 

ইংরেজী শান্ত্রবেত্তা কলিকাতার কোন২ হিন্দুরা নানা প্রকার পরিচ্ছদ আচার ব্যবহার 

ও রীতির পরিবর্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন পূর্ব রীতি ত্যাগ যথার্থ কর্তব্য ও শুভদায়ক 
কি না তাহার ফল বর্তমান যাহ! দর্শাইতেছেন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন ভাবি যাহা 

তাহাও আশু ভাবিকালে ব্যক্ত হইবেক। স্বজাতীয় অক্ষর ও ভাষ! ত্যাগ করিয়া ইংরেজী 

চলন হইল এই এক আশ্চর্যের বিষয় কেননা অনেক ইংরেজ লোক পারসী বাঙ্গলা আরবী 

জানেন কিন্ত স্বজাতীয়কে চিঠী লিখিতে হইলে স্বজাতীয় ভাষাতেই লেখেন এই রীতি অন্য২ 

জাতিরও বটে সংপ্রতি এক অভিনব মত স্থাপন হইবার উদ্যোগ দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ 

করিয়াছি তাহার স্থল লিখি যদি ইহাতে কি অভিপ্রায় ও বর্তমান স্ববিধা কি তোমার 

অসংখ্যক পাঠকের মধ্যে কেহ লিখিয়। ব্যক্ত করিলে উপকৃত হইব ইহারা আপন নামের 

কেবল প্রথমাক্ষর লইয়া পদ্ধতি লেখেন যথ। রামগোপাল রায় ইহা ]২. [২০% ব্যবহার 

করেন এ কি সন্কেত বুঝিতে পারি না ইংরেজী ভাষায় কৃত নাম ও গোত্র ও উপাধি ছুই 
প্রকার হইয়। থাকে যথা ], 7. 719 অক্ষরে 70171), ]20363, )09601) ইত্যাদি কতিপয় 

আখ্য! আছে ও এই প্রকার এক নামমালাও আছে আর 7314. গোষ্ঠীর উপাধি ইহার 
স্ীর নামও এ আখ্যাতে প্রতিপাদ্য হয় যথা [[75, 31:৭7 কিন্তু 7. লিখিলেই রামগোপাল 

হয় কিসে জানিব কারণ এই অক্ষরে রামকানাই রামনাথ ইত্যাদি নানাবিধ নাম আছে আর 

যদি এ চ২. [২০%'র স্ত্রীর নাম কৃষ্ণপ্রিয়া হয় তবে এই অভিনব মতে তাঁহার নাম কি প্রকারে 

লিখ। যাইবেক। আরো! এক রীতি আছে যাহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তেঁহ 



সমাজ ৯৬ 

1, 9917571০6, ক বানরজী লিখেন বানরজীর বা অর্থ কি। কস্তচিৎ স্বজাতীয়াক্ষরত্যাগে 
বিরক্তস্থয ।-_-সং চং | 

( ১৩ মাচ্চ ১৮৩০ । ১ ত্র ১২৩৬) 

জাবনিক রুটিভক্ষণ।__আবশ্তক সন্বাদের অভাবে যে এক ক্ষুদ্রঘটনাতে চক্দ্রিকাকার 
ও কৌমুদীকারের মধ্যে বৃহদঘট নাঘটিত ছুই কাব্য উখিত হইয়াছে তদ্িষয়ে আমর! 
কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিলাম বিশেষতঃ জ্ঞাত হওয়া গেল যে হিন্দুকালেজের এক জন ছাত্র 
মুসলমান রুটিওয়ালার দোকানের নিকট দিয়া গমনক্রত এ দোকান ঘরে প্রবেশপূর্ববক 
এক বিস্কুট ক্রয় করিয়! ভক্ষণ করেন । চন্ড্রিকাসম্পাদ্ক মহাশয় প্রথমে এই বিষয় সকল 
লোকের কর্ণের অতিথি করান এবং কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয় স্থৃতরাং তদ্বিযয়ের বিরুদ্ধ 
কল্নাবলম্বী হইলেন যে কাব্যরত্ব & রত্বাকর হইতে উখিত হইয়াছে তাহার অনুবাদ করণ 
ফলাবহ নহে। কিন্তু এ অভাগ্য বালকের সপক্ষে কৌমুদ্রীতে যাহা প্রকাশ হইয়াছে 
এবং চক্দ্রিকার এক প্রেরিত পত্রের একাংশে তদ্বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা! আমর! 
জ্ঞাপনার্থ প্রকাশ করিলাম । 

আমোদ-প্রমোদ 

( ১৬ অক্টোবর ১৮১৯। ১ কান্তিক ১২২৬) 

নর্তকী ।_-শহর কলিকাতায় নিকী নামে এক প্রধান নর্তকী ছিল কোন ভাগ্যবান 

লোক তাহার গান শুনিয়।! ও নৃত্য দেখিয়া অত্যন্ত সন্ভষ্ট হইয়া! এক হাঁজার টাকা মাসে 
বেতন দিয়া তাহাকে চাকর রাখিয়াছেন । 

১৮২৩, ১৫ই মার্চ রাত্রে মতিলাল মল্লিকের শুড়োর বাগান-বাড়িতে নাচগানের এক বিরাট মজলিস 

হয়। “ইপ্ডিয়। গেজেটে? প্রকাশিত এই মজলিসের বিবরণ হইতে বিলাঁতের “এশিয়াটিক জর্ণাল' (অক্টোবর 
১৮২৩, পৃ ৩৮৮-৮৯) পত্রে পুনমু্জ্রিত হয় । ইহা পাঠে আমর সেকালের আরও ছুই জন নীমজাদ1 মুসলমান 

নর্তকীর নাম জানিতে পারি; তীহীরা-বেগম জান্ ও হিঙ্ুল। ইহা ছাড়া সে-যুগের সংবাদপত্রে আরও 

কয়েক জন মুসলমান নর্তকীর নাম পীওয়] যায় ;-_আশরুম, জিনৎ, ফেজ বকৃশ, নান্নিজান্ ও সুপন্জান্। 

(২২ নভেম্বর ১৮২৩ । ৮ অগ্রহায়ণ ১২৩০) 

নাচ ॥__-গত সোমবাঁর ৩ আগ্রহায়ণ শ্রীযুত বাবু বূপলাল মল্লিকের বাঁটাতে রাস লীলা 

সময়ে নাচ হইয়াছিল তাহার বিবরণ। দিনেক ছুই দিন পূর্বে সাহেব লোকেরদিগের 
নিকটে টিকীট অর্থাৎ নিমন্ত্রণ পত্র পাঠান গিয়াছিল তাহাতে নিমন্ত্রিত সাহেবেরা 

তদ্দিনে নয় ঘণ্টার কালে আসিতে আরম্ভ করিয়া এগার ঘণ্টাপর্্যস্ত সকলের আগমনেতে 

নাচঘর পরিপূর্ণ হইল এবং নাঁচঘরের সৌন্দর্য যে করিয়াছিলেন সে অনির্বচনীয়। 



৯২ স্বগ্ত্থাল পতে ল্েন্াতেলত্ব ক্ুখ। 

অনস্তর কএক তায়ফা নর্তকীরা সেই সভাতে অধিষ্ঠানপূর্বক নৃত্য করিতে লাগিল ইহাতে 

তদ্বিযয়ে রসিকেরা অত্যন্ত তুষ্ট প্রকাশ করিলেন। এবং তাহার নীচের তালাতে 

চারি মেজ সাজাইয়া নানাবিধ খাদ্য সামিগ্রী প্রস্তুত করিয়া মেজ পরিপূর্ণ করিয়াছিল 

তাহাতে সাহেবের তৃপ্ত হইলেন ও মদিরা পানদ্বারা সকলেই আমোদ্রিত হইলেন এবং 

বাদশাহী পল্টনের বাদ্যকরের। অনুরাগে নানা রাগে বাদ্য করিল তাহাতে কোন শ্োতা 

বাক্তির মনোহরণ না হইল। সকলে কহে যে এম্ত নাচ বাবুরদের ঘরে আর কোথাও 
হয় নাই। 

€ ১৭ অক্টোবর ১৮২৯ । ২ কান্তিক ১২৩৬ ) 

শারদীয় পূজা ।--এই ছুর্গোৎসৰ এখন সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমস্ত দেশে পুনর্ববার 
কশ্মকাধ্য আরস্ত হইয়াছে। সকলেই কহেন যে ইহার পূর্বে এই ছুর্গোৎসবে যেবপ 
সমারোহপূর্রবক নৃত্যগীতইত্যাদি হইত এক্ষণে ব্সর২ ক্রমে এ সমারোহ ইত্যাদির হাস 

হইয়। আসিতেছে । এই বৎসরে এই ছুর্গোৎ্সবে নৃত্যগীতাদিতে যে প্রকার সমারোহ 

হইয়াছে ইহার পূর্বে ইহার পাঁচ গুণ ঘটা হইত এমত আমারদের স্মরণে আইসে। 
কলিকাতাস্থ ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রে ইহার নানা কারণ দর্শান গিয়াছে বিশেষতঃ জানবুল 
সমাচারপত্রে প্রকাশ হয় যে কলিকাতাস্থ এতদেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা আপনারাই 

কহেন যে এক্ষণে সাহেবলোকেরা বড় তামাসার বিষয়ে আমোদ করেন না। এপ্রযুক্ত 

যে হ্রাস হইয়াছে ইহা! প্রত্যক্ষ প্রমাণ । এ পত্রপ্রকাশক আরো লেখেন হইতে পারে 

যে এতদ্েশীয় ভাগ্যবান লোকেরদের আপনারদের টাক! এইরূপে সমারোহেতে মিথ্যা 

নষ্টকরা অনুচিত হইত পারে যে কাহারো২ তাদৃক ধন এখন নাই। গত কতক বৎসর 
হইল নাচের বিষয়ে যে অখ্যাতি হইয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করেন এ নাচের সময়ে 
কএক বৎ্সরাবরধি অতিশয় লজ্জাকর ব্যাপার হইত এবং যে ইংগ্নণ্ীয়েরা সেস্থানে একত্রিত 

হইতেন তাহারা সাধারণ এবং মদ্যপাঁনকরণে আপনারদের ইন্দড্রিয়দমনে অক্ষম । 

অতএব এই উৎসবের যে শোভা হইত তাহা! বাহুগ্রন্ত হইয়াছে ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। ইহার অনেক কারণ দর্শান যায়। কলিকাতাস্থ অনেক বড় ঘর এখন 

দরিদ্র হইয়া গিয়াছে ধাহারা ইহার পূর্বে মহাবাবু এবং সকল লোকের মধ্যে অতিশয় 
প্রসিদ্ধ ছিলেন তাহারদের মধ্যে অনেকেরি এখন সেই নামমাত্র আছে। কেহ 

স্থপ্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণেতে নিঃস্ব হইয়াছেন কেহ২ আপনারদের অপরিমিত ব্যয়ে 

দরিদ্র হইয়াছেন কেহবা অধিকারের যে অংশকরণেতে বাঙ্গালির ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত 

হন তাহাকরণে নির্ধন হইয়া গিয়াছেন। এতদ্দেশে পূজা ও বিবাহ ও শ্রাদ্ধ এই তিন 
ব্যাপার টাকা ব্যয়ের প্রধান কারণ এবং ইহাতে অনেকে দরিদ্র হইয়। যান বিশেষতঃ 

এই তিন ব্যাপারে সুখ্যাতি প্রাপণার্থে এমত অপরিমিতরূপে ব্যয় করেন যে তাহাতে 
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খণেতে একেবারে ডূবিয়া গিয়া পুনর্বার এ সকল ব্যাপারকরণে অক্ষম হন। উৎসবের 
হ্বাসহওনের আরো এক কারণ এই ষে জ্ঞানবৃদ্ধি। হিন্দুশাস্ত্রে লেখে যে ধাহারা জ্ঞান- 
কাণ্ডে আসক্ত তাহারা কম্মকাঁণ্ডে অনাসক্ত কলিকাতাস্থ মান্য লোকেরদের মধ্য এখন 

বিদ্যার অতিশয় অঙ্ুশীলন হইতেছে এই প্রযুক্ত বহুব্যয়সাধ্য যে কর্ট্বেতে মানসিক সন্তোষ 
অল্প এবং বহুসম্পত্তির নাশ এমত কম্মেতে লোকের! প্রবৃত্ত হন না। 

সমারোহপূর্বক এই উৎসবকরণ অল্প কাল হইয়াছে এবং তাহা প্রায় কেবল বঙ্গ 
দেশেই হইয়া থাকে । রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রথমতঃ এই উৎসবে বড় জাঁকজমক করেন 
এবং তাহার এ ব্যাপার দেখিয়া ক্রমে২ ত্রিটিস গবর্ণমেন্টের আমলে ধাহাঁরা ধনশালী 

হইলেন তাহারা আপনারদের দেশাধিপতির সমক্ষে ধন সম্পত্তি দর্শাইতে পূর্বম্ত ভীত 
না হওয়াতে তর্দষ্টে এই সকল ব্যাপারে অধিক টাকা ব্যয় করিতেছেন। 

১৮১৫ সনের শারদীয় পুজায় নাচ-গাঁনের কিরূপ মজলিস হইয়াছিল তাহার বিবরণ এ-দেশের 

সংবাদপত্র হইতে বিলাতের “এশিয়াটিক জর্ালে' উদ্ধ ত হইয়াছিল। তাহার অংশ-বিশেষ এইরূপ £__ 
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(১৪ এপ্রিল ১৮২১ । ৩ বৈশাখ ১২২৮) 

চুঁচুড়ার সং।--গত সপ্তাহে মোকাম চুঁচুড়াতে অনেক২ আশ্চর্য্য সং করিয়াহিল। 
তাহার মধ্যে শ্রীশ্রীরামজীকে রাজা করিয়াছিল ও শ্রীমতী রাধাকে রাজ! করিয়াছিল এবং 
স্ন্দর নৌকাতে নৌকাখণ্ড যাত্রা হইয়াছিল এবং শরৎকালীন দশতৃজা মুস্তি এবং শু্ত 



৭9. সগ্বাদ পত্রে সেক্াবেনেব কথা 

নিশুস্তের যুদ্ধ এই২ রূপ অনেক প্রকার সং হইয়াছিল ইহার অধ্যক্ষ চূড়া শহরবাসী 
সকল ও কলিকাতাস্থ অনেক কিন্তু ছুই ভাগে ছুই কর্কর্তী এক জনের নাম খোঁড়া 
নবু দ্বিতীয় চোরা নবু। এবৎসর এ সংগে খোঁড়া নবুর জয় হইয়াছে । গত বৎসর 
সং হইয়াছিল না এ বৎসর উত্তম রূপ হইয়াছে ইহাতে অন্থমান হয় প্রতিবৎসর হইতে পারে ! 

( ২০ ডিসেম্বর ১৮২৩ । ৬ পৌষ ১২৩০) 

নৃতনগৃহ সঞ্চার ॥_-মোং কলিকাতা ১১ ডিসেম্বর ২৭ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতি বার 

সন্ধ্যার পরে শ্রীযুত বাবু দ্বারিকানাথ ঠাকুর স্বীয় নবীনবাটাতে অনেক২ ভাগ্যবান্ 
সাহেব ও বিবীরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া। চতুর্ধিধ ভোজনীয় ভ্রব্য ভোজন 
করাইয়৷ পরিতৃপ্ত করিয়াছেন এবং ভোজনাঁবসানে এ ভবনে উত্তম গানে ও ইংগ্ন্তীয় 
বাদ্য শ্রবণে ও নৃত্য দর্শনে সাহেবগণে অত্যন্ত আমোদ করিয়াছিলেন। পরে ভশড়ের 

নানা শং করিয়াছিল কিন্ধ তাহার মধ্যে এক জন গো বেশ ধারণপূর্বক ঘাস চর্ধবণাদি 

করিল। 

(৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৫ । ২৫ মাঘ ১২৩১) 

সংকরার ফল॥--শুনা গেল যে ধোপাপাড়ানিবাসি রূপনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 

পুর্র শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীদরস্বতী প্রতিমার বিসঞ্জনের দিবসে প্রতিম। 
সমভিব্যাহারে এক সং বাহির করিয়াছিলেন তাহার ভাব এই একটা সাধারণ কথ। 

আছে যে পথে হাগে আর চক্ষু রাঙ্গায়। এই ভাবে একটা মনুষ্যাকার পুত্তলিকা 

নিশ্নাণ করাইয়া তাহাকে বিবস্ত্র করিয়া সম্মুখে একট] জলপাত্র রাখিয়াছিলেন ইত্যাদি 

তাহাঁর ভাবশ্তুদ্ধ করিয়াছিলেন ইহাতে সংস্থদ্ধ চট্টোপাধ্যায় পুলিসে ধৃত হইয়াছিলেন 
পরে বিচার কর্তা সাহেব তাহাকে কহিলেন যে তুমি তোমারদিগের দেবতার সম্মুখে 

এপ্রকার কদর্ধযাকার সং করিয়াছ এ অতি মন্দ কর্ম ইত্যাদি কথায় অনেক তত্থি 
করিয়া শেষ ৫০ পঞ্চাশ টাকা দণ্ড করিয়াছেন । 

(২৪ জানুয়ারি ১৮২৯ । ১৩ মাঘ ১২৩৫) 

হাজি সাহেবের সং। গত শনিবার রাত্রিতে শ্রীযৃত বাবু গুরুচরণ মল্লিকের 

বাটাতে আখড়। গানের দুই দলে যুদ্ধ হইয়াছিল তৎ্শ্রবণাঁবলোকনে এ ভবনে এতন্নগরস্থ 

বহুতর বাঁবুগণ ও অন্যান্য অনেক জনের আগমন হওয়াতে চমতকার সভা হইয়াছিল 
সে সভায় এক ব্যক্তি হাজি সাহেবের সং সাজিয়া আইল তাহার বেশ ও আকার 

প্রকার ব্যবহার দৃষ্টিমাত্র সকলেই যিস্থদী জাতি জ্ঞান করিয়া হুকা' উঠাইতে আজ্ঞা 

দিলেন কিন্তু তাঁহাকে বড় লোক জ্ঞানহওয়াতে সভামধ্যে আফ্িতে বারণ করিতে 
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কাহার মন হইল না পরে সে সভায় প্রবেশানস্তর সভ্যতা প্রকাশ করিল অর্থাৎ সেলাম 

করত সকলকেই সম্বোধন করিয়৷ উপবেশনানস্তর এক কেতাব দেখিতে লাগিল তৎপরে 
অনেকে সংজ্ঞান করিলেন কিন্তু এ ব্যক্তি কে তাহা নিশ্চয় হইল না শেষে পরিচয় 
দেওয়াতে জানা গেল নন্দকুমার সেট যিনি হিন্দু থিয়েটর করিতে প্রাবর্তক হইয়াছেন 
যাহা হউক ইহা হইতে এ কন্ম সম্পন্ন হইতে পারে এমত বোধ হইতেছে কেননা 

যদ্যপি ইনি ইহার পূর্বে অনেক প্রকার যাত্রার সং করিয়াছেন তাহা সকলের 
দৃষ্টিগোচর নহে কিন্ত হাজি সাহেবের সং দেখিয়া অনেকের বিশ্বাস হইয়াছে । 

( ১৬ জুন ১৮২১। ৪ আষাঢ় ১২২৮) 

বিদ্যাস্ন্দর যাত্রা ।--ভারতচন্দ্র রায়কৃত অন্নদামঙ্গল ভাষা গ্রন্থের অন্তঃপাতি 

বিদ্যাস্ন্মরবিষয়ক এক প্রকরণের ধারাহুসারে এক যাত্রা! স্ষ্টি হইয়াছে । 

( ২৬ জানুয়ারি ১৮২২ । ১৪ মাঘ ১২২৮) 

নৃতন যাত্রা ।_-এই ক্ষণে শ্রুত হইল যে কলিকাতাতে নৃতন এক যাত্রা প্রকাশ 
হইয়াছে তাহাতে অনেকং প্রকার ছদ্ম বেশধাঁরী আরোপিত বিবিধ গুণগণ বর্ণনাকারী 

মনোহর ব্যবহারী অর্থাৎ সং হইয়। থাকে তাহার বিবরণ প্রথমতো বৈষ্ণব বেশধারী ২ 

সং আইসে দ্বিতীয়তঃ ১ সং কলিরাজ। তৃতীয়তঃ ১ সং রাজার পাত্র চতুর্থ ১ সং 
দেশাস্তরীয় বেশধারী বিবিধ উপদেশকারী পঞ্চম ২ সং টট্টগ্রামহইতে আগত পরিষ্কৃত 

বেশান্বিত এক সাহেব আর এক বিবী ষষ্ঠ ২ সংএঁ সাহেবের দাস দাসী এ সকল 

সংক্রমে আগত একত্র মিলিত হইয়া বিবিধ বেশবিন্যান বিলাস হাশ্ত রহস্ত সম্বলিত 

অঙ্গ ভঙ্গ পুরঃসর নর্তন কোকিলাদি ত্বর ন্যককত মধুর স্বরে গান নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র 
বাদন আশ্চধ্য২ প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরস্পর মৃদু মধুর বাক্যালাপ কৌশলাদির দ্বারা 
নানাদিগেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্বজন মনোমোহন প্রভৃতি করেন এই অপূর্ব 

যাত্রা প্রকাশে অনেক২ বিজ্ঞ লোক উতৎস্থক এবং সহকারী আছেন অতএব বুঝি ক্রমে২ 
এ যাত্রার অনেক প্রকীর পরিপাটা হইতে পারে। 

( ২৩ মাচ্চ ১৮২২। ১১ চৈত্র ১২২৮) 

নৃতন যাত্র! ॥নেপ্ডেনস্ত উইলেম ফ্রেস্কলিন সাহেব কামরূপা নামে যে গ্রন্থ ইংরেজী 
ভাষাতে মু্রিত করিয়াছিলেন সেই গ্রন্থ মৌকাম ভবানীপুরের শ্রীযুত জগন্মোহন বন্থুজ 
বাঙ্গাল। ভাষাতে তর্জমা করিয়া তাহাহইতে কামরূপ নামে যাত্রা প্রকাশ করিয়াছেন। 
গত ৪ চৈত্র শনিবারে এ ভবানীপুরের শ্রীশ্তামঙ্গন্দর সরকারের বাটাতে এ যাত্রা প্রকাশ 

হইয়াছে । 



৯৬ সলগ্তাদ পাভ্রে স্ক্রাব কথা 

(৪ মে ১৮২২। ২৩ টৈশাখ ১২২৯) 

নৃতন যাত্রা ।__মহাভারতপ্রসিদ্ধ নলদময়স্তীর উপাখ্যান যে আছে সে অতি স্শ্রাব্য 
ও মনোরম এবং নব রসসম্পূর্ণ প্রসঙ্গ অতএব শ্রীহধপ্রভৃতি কবিরা স্বীয় শক্ত্যন্থসারে 
তাহা বর্ণনা করিয়া নৈষধাদি গ্রন্থ রচন|। করাতে মহা! কবিত্বে খ্যাত ও মান্য হ্ইয়াছেন। 

সংপ্রতি কলিকাতার অন্তঃপাতি ভবানীপুরের ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হইয়া সেই 

প্রসঙ্গের এক যাত্। সৃষ্টি করিতেছেন তাহারা আপনারদ্িগের মধ্যহইতে বিভবামুসারে 

কেহ পঁচিশ কেহ পঞ্চাশ কেহ শত টাক! ইত্যাদি ক্রমে যে ধন সঞ্চয় করিয়াছেন তাহাতে 

এ খাত্র। বহু কাল চলিতে পারে এমত সংস্থান হইয়াছে এবং সেই ধন দ্বার। যাত্রার 

ইতিকর্তব্যতা বেশ ভূষ। বস্ত্র বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে । 

(১৩ জুলাই ১৮২২1 ৩০ আষাঢ় ১২২৯) 

নৃতন যাত্রা ॥-কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুর গ্রামের অনেক ভাগ্যবান বিচক্ষণ 
লোক একক্র হইয়া নলদময়স্তী যাত্রার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার বিশেষ লিখিলে বাহুল্য হয় 

এ প্রযুক্ত সংক্ষেপে সর্ধত্র জ্ঞাত করিতেছি এ যাত্রাতে নল রাজার সং ও দময়স্তীর সং ও 

হংসদূতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানাপ্রকার রাগ রাগিণী সংযুক্ত গান 

হয় ও বাদ্য নৃত্য এবং গ্রন্থ মত পরস্পর কথোপকথন এ অতিচমৎকার ব্যাপার স্থষ্ট 

হওয়াতে বিস্তর টাকা চাদ করিয়৷ এ স্থুরসিক ব্যক্তিরা ব্যয় করিয়াছেন এ যাত্রা প্রথমে 

এঁ ভবানীপুরে গঙ্গারাম মুখোপাধ্যায়ের দ্রং বাটীতে গত ২৩ আষাঢ় শনিবার রাত্রিতে প্রকাশ 

হইয়াছে। 

(১৯ আগষ্ট ১৮২৬। ৪ ভাদ্র ১২৩৩) 

মণিপুরের যাত্রার সম্প্রদায়।__পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থে নূতন কোন সংবাদ দৃষ্টিগোচর 
ব৷ শ্রুতি গোচর হইলে প্রকাশ করিতে হয় এপ্রযুক্ত লিখিতেছি মণিপুরের এক সম্প্রদায় 
যাত্রাওয়াল। সংপ্রতি আসিয়াছে ইহারা এই কলিকাতার মধ্যে কোন২ স্থানে যাত্রা করিয়াছে 

কেহ২ দ্রেখিয়া থাকিবেন সংপ্রতি ২৯ শ্রাবণ শনিবার রাত্রিতে কলুটোলানিবাসি শ্রীযুত 

বাবু মৃতিলাল শীলের বৈঠকখানায় এ যাত্রা হইয়াছিল তাহারদিগের নৃত্যগীতাদি আরম্ত 
ও শেষপর্যন্ত দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তদ্ধিবরণ স্থল লিখিতেছি। 

আশ্চর্য্য সম্প্রদায় এই স্ত্রীলোকের দল। স্ত্রীলোকেতে কৃষ্ণ সাজি করয়ে কৌশল । 

ললিত বিসখা চিত্রা আর রঙ্গদেবী। স্থদেবী চম্পকলতা৷ তং বিদ্যাদেবী। ইন্দুরেখ। সাজি 

সবে রাসলীল। করে । পুরুষে বাজায় বাদ্য নারী তাল ধরে। কৃষ্ণের সহিত রঙ্গ করয়ে 

রসিকা। রসিকার রূপ শুন নাহিক নাসিকা। গুণবতীদিগের গুণ অতি উচ্চন্বরা। 

শুনিলে সে মিষ্টম্বর না যায় পাসরা। বাছ্যতালে নৃত্য বটে কিন্তু লম্ষঝন্ষ। গান করে 

জয়দেব মুদ্রা তার কম্প। 



সমাজ ৯৭ 

(৫ মে ১৮২৭। ২৩ বৈশাখ ১২৩৪) 

রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা ।_গত ২ বৈশাখ শনিবার রাব্রিতে শ্রীযুত বাবু 
জগন্মোহন মল্লিকের কালু ঘোষের দরুণ বাগানবাটাতে রাজা বিক্রমাদিত্যের যাত্রা হইয়াছিল 
এ যাত্রার সম্প্রদায় সংপ্রতি প্রস্তত হইয়াছে শুন! গিয়াছে যে জোড়াসাকে। নিবাসি কতক- 
গুলিন রসিক গুণী এবং ভদ্রলোকের সন্তান একত্র হইয়া সোয়াক করিয়া এ ব্যাপার 

করিয়াছেন চারি পাঁচ স্থানে ইহার আমোদপ্রমোদ হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে শ্রবণ জন্ত 

পর্বত্র নিমন্ত্রণ না হওয়াতে প্রচরদ্রপে রাষ্ট্র হয় নাই তত্প্রযুক্ত তাহার বিশেষ 
কিঞ্চিল্িখনাবশ্ক হইল । 

রাজা বিক্রমাদিত্যের অষ্টসিদ্ধির প্রকরণ যাহার সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় পুস্তক 
প্রকাশ আছে সেই পদ্ধতিমত রাজা অমাত্য লইয়া সভায় আছেন এমত কালে একটা! 
রাক্ষস তিনটা শবের মস্তক হস্তে করিয়া রাজসভায় উপনীত হওত জিজ্ঞাসা করে ইহার 
মধ্যে উত্তম মধ্যমাধম কহিয়া দেও রাজা পণ্ডিতবর্গকে তাহার উত্তর করিতে অন্মতি 
দেন ইত্যাদি ইহাতে নানাপ্রকার সং অতি স্থসজ্জিত হইয়া আইসে এবং ব্যক্তি বিশেষের 
সং আসিয়া প্রথমতো৷ নানা রাগরাগিণীযুক্ত সবন্বরে গান করে এই সকল দর্শন শ্রবণ করিয়া 
তাবৎ লোক হায়২ ধ্বনি করিয়াছিলেন । 

১৮১৪ সনে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত যাত্রা কবি প্রভৃতির কথা সাময়িকপত্র-পাঠে জানা যায়|"... 
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(২১ আগষ্ট ১৮২৪1 ৭ ভাদ্র ১২৩১) 

২৩ শ্রাবণ [৬ আগষ্ট] শুক্রবার শহর কলিকাতার সিমুল্যানিবাসি হরুঠাকুর 

পরলোকগামী হইয়াছেন । এহার মৃত্যুতে এতদ্েশীয় অনেকে খেদিত হইয়াছেন যেহেতুক 

ইনি অতিস্থরসিক মানুষ ছিলেন এবং বাঙ্গালা কবিতাতে ও গানেতে অতিথ্যাত ও 

গায়কের অগ্রগণ্য ছিলেন। 

ডক্টর শ্রীহ্বশীলকুমার দে তাহার 11754. ০? 1397,901) 12467012676 2) 1776 19) €8)১/7% 

গ্রন্থের ৩৫৮ পৃষ্ঠায় হরু ঠাকুরের মৃত্যুকীল ১৮১২ সন বলিয় উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। 

( ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৫ । ২৫ মাঘ ১২৩১) 

সকের কবিতার বৃত্তান্ত ।--পটলভাঙ্গানিবাসি শ্রীযুত বাবু রূপনারায়ণ ঘোষাল 

মহাশয়ের বাটাতে শ্রীশ্রীবাগ্দেবী পৃজোপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীয় অনেক বদ্দিষু 
১৩ 



৯৮ সওব্বাদ পত্রে লেক্কাবেলশ্ কথা 

সম্তানের এ স্থানে অধিষ্ঠান পূর্বক সকের কবিতা পরস্পর গাহন1 করিয়াছেন তাহাতে 

আড়পুলি ও বাগবাজারের উভয় দলের সঙ্জ1! এবং নৃত্য সন্দর্শনে বদ্ধিষুট মহাশয়েরা যথেষ্ট 

তুষ্ট হইয়া নিশাবসানে স্বং ভবনে গমনকালীন আড়পুলির দলাধ্যক্ষকে সম্তোষপূর্ব্বক ধন্যবাদ 
প্রদান করিলেন । 

(১৯ নভেম্বর ১৮২৫ । ৫ অগ্রহায়ণ ১২৩২) 

শুনা গেল যে গত ২৬ কান্তিক বৃহস্পতিবার শিমুল্যানিবাসি নীলুঠাকুর অর্থাৎ 
নীলু রামপ্রসাদ দুইভাই কবিওয়াল। খ্যাত লোক তাহার মধ্যে নীলঠাকুরের এ দিবস 
ওলাউঠা রোগে মৃত্যু হইয়াছে এই ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদে অনেকের মহাছুঃখ বোধ হইয়াছে 
যেহেতুক নীলু রামপ্রসাদ কবিওয়ালার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ইহারা কবিতা গানদারা 
এপ্রদেশস্থ লোকেরদিগকে অতিশয় স্থখী করিতেন ইহারদিগের ছুই ভ্রাতার মধ্যে রামপ্রসাদ 
প্রতি গান করা ত্যাগ করিয়াছিলেন তথাচ নীলুঠাকুর সেই দল বল করিয়া খই গান 

করিতেন এক্ষণে ইহার কাল হওয়াতে সে স্থখের ব্যাঘাত হইল স্ততরাং অনেকের ছুঃখ 
বোধ হইতে পারে ।-_-তিং নাং[ তিমিরনাশক ] 

( ২৬ নভেম্বর ১৮২৫ 1 ১২ অগ্রহাসণ ১২৩২ ) 

গত সপ্তাহে আমরা নীলু ঠাকুর কবিতাওয়ালার মৃত্যু সম্বাদ প্রকাশ করিয়াছি সংপ্রাতি 

শুনা! গেল যে লক্ষীকাস্ত কবিতাওয়ালার পুক্র নীলমণি কবিতাওয়ালাও ৩০ কান্তিক সোমবার 

জ্রবিকার রোগে পঞ্চত্ব পাইয়াছে। 

( ২২ নভেম্বর ১৮২৮। ৮ অগ্রহায়ণ ১২৩৫ ) 

সকের কবিবিষয়ক।-__মহামহিম শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েমু নিবেদন মিদং 
কতক দিবস গত হইল শুনিয়াছি আপনকার চক্দ্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল যে বিলাতি 
সভার আমদানি হইয়া এতদ্দেশীয় ছুঃখি বিধবা স্ত্রী লোকর্দিগের অন্ন গিয়াছে এবং বাশ্পের 

নৌক। হইয়া! ঈাড়ি মাজি অনেকের অন্ন পাওয়। ছুফর হইয়াছে এবং মৎস্ত ধরার এক কারখানা 
স্থাপিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে তাহাতেও অনেক মেছুয়ার অন্ন যাইবেক অতএব এইরূপ 
কত২ নৃতন ব্যাপার হইয়া কত লোক অন্ন বিগর ছন্ন হইয়াছে কিন্তু সংপ্রতি আমারদিগের 
অন্ন কতকগুলিন বিশিষ্ট সন্তানেরা মারিয়াছেন যেহেতুক ইহারা সকের কবির দল করিয়া 
বিনামূল্যে অন্ঠের বাটীতে বেতনভূক্ত কবির দলহইতে অধিক পরিশ্রম করিয়! নৃত্য গীতাদি 

করেন স্থতরাং আমারদিগকে লোকের আর ডাকে না আমারদিগের উপরে এইরূপ দৌরাত্ম 
আর একবার নেড়ী বৈষ্ণবীর1 করিয়াছিল অর্থাৎ তাহার! প্রায় সকল পরবে লোকের বাঁটীতে 

নাচিয়৷ কবি গাহিত কিন্তু তাহা সদরে কোন উপায় করিয়া নেড়ীর দায়হইতে প্রায় রক্ষ। 



সমাজ ৯৯ 

পাইয়াছি কিন্তু চত্দ্রিকাকর মহাশয় এক্ষণে এই সৌকিন নেড়ারদিগের দায়হইতে কিসে 
রক্ষা পাই তাহার কোন উপায় থাকেতে। আমারদ্িগকে কহিয়া দিবেন নতুবা পেটের দায়ে 
মারা যাই অধিক দুঃখ আর কি জানাইব।--ভব ঘুরে মুচে ডোম কবিওয়ালা। 

( ২৪ জান্গুয়ারি ১৮২৯। ১৩ মীঘ ১২৩৫ ) 

কবিতা সঙ্গীত সংগ্রাম ।- এই নগর মধ্যে শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিকের দয়েহাটার 
বাটাতে গত ৬ মাঘ শনিবার রাত্রিতে বাগবাজারনিবাসি ও যোড়াসাকোনিবাঁসিদিগের 

দুই দলে কবিত! সংগীতের ঘোরতর সমর হইয়াছিল তদ্বিশেষ এই বাগবাজারবাসি 

নানাকাব্যাভিলাঘি রসিক রসজ্ঞ গান বাদ্যাি বিদ্যায় বিজ্ঞবিশিষ্ট সন্তান কএক জন এক 

সম্প্রদায় তন্মধ্যে শ্রীযুত বাবু হরচন্ত্র বন্থ অগ্রগণ্য অর্থাৎ দলপতি । আর ফোড়া াকোস্থ ব্রাহ্মণ 

কায়স্থ তন্ত্রবায়প্রভৃতি কএক ব্যক্তির এক দল এ দল বড় সবল যেহেতুক শ্রীযুত বুন্বাবন 
ঘোষাল ও শ্রীুত রামলোচন বসাক ইহারদিগের ছুই জনের ছুই দল ছিল এই উভয় দল 

মিলিত হইবায় সবল বলা যায় ছুই দলপতি অতিবিলম্বে অর্থাৎ ছুই প্রহর রাত্রির পর প্প্রান্ 

এক ঘণ্টার সময় স্বজনগণ সমভিব্যাহারে আসরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন প্রথমতঃ 

বাগবাজারবাসিরা গানারস্ত করিবেন তদুদযোগ যে সাজ বাঁজান কারণ যন্ত্রের মিলনকরণে 

অধিক যন্ত্রণা মন্ত্রণাপুর্ব্বক সভাস্থ প্রায় সকলকেই দিলেন ফলতঃ বিস্তর বিলম্ব হওয়াতে প্রায় 

তাবতে তিক্তবিরক্ত হইলেন এমত সময়ে একেবারে যন্ত্রিবরে ঢোলক তান্থুরা মোচঙ্গ মন্দিরা 
পরিপাটা সিটি বাদ্যোদ্যম করিলেন তাহা শ্রবণে বহুজনে ধন্যবাদ করিলেন অনন্তর 

গানারস্ত প্রথমতঃ ভবানীবিষয় পরে সখীসম্বাদ পরে খেউড় ইহাতে উভয় দলে কবিতা 
কৌশলে তান মান বাঁণস্বরূপ হইয়! ঘোরতর সমর হইয়াছিল সে রণে রসিক বিচক্ষণসমূহের 
মনোরঞ্জন হইয়াছিল যেহেতৃক গাথকগণের মৃদু মধুর মনোহর স্বস্বর তালমান কবিতা 
রচন। বিবেচনা করত কে না স্থুখী হইয়াছিলেন কবিতাযুদ্ধ স্থদ্ধ এই দ্রেখা গেল এমত 

নহে ইহার পূর্বে অপূর্বব২ গীত শুন! গিয়াছে কিন্ত সম্প্রতি এমত বোধ হইয়াছে যে কবিতা 
সংগ্রাম এ অবধি বিশ্রাম বা হয় বুঝি এমত আর হবে না এই গ্রকার গানে রাত্রি 
অবসানের পর দিন দ্রিনমানে ৮ ঘণ্টা বেলাপর্যন্ত হইয়াছিল উভয় পক্ষের জয় পরাজয়- 
হেতুক শ্রীযুত বাবু বীরনৃসিংহ মল্লিক বিবেচক স্থির হইয়াছিলেন তিনি তাবতের 
সাক্ষাৎকার বাগবাজারবাসিদিগের জন্য কহিয়া দ্রিবার তাহার! জয়পতাকা উড্ভীয়মান করত 

অর্থাৎ জয়ঢাকম্বরূপ জয়ঢোল বান্ধিয়া রাজপথে পথিক লোককে সন্তষ্ট করত স্বস্থানে প্রস্থান 

করিলেন। 

এই প্রসঙ্গে রাজেন্ত্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত বিবিধার্থ-সঙ্গ হ? নামক মাঁসিক পত্রে (মাঘ, ১৭৮* শক) 
লিখিয়াছিলেন ৫ 

“বঙ্গদেশীয়েরা যবনদিগের প্রধম আধিপত্য-সময়ে কি প্রকীরে মনোবিনৌদ করিতেন তাহার কোন, 



১০০ স্গআাদ পত্রে সেক্রাবেক্ কথা 

বিবরণ আমর] জ্ঞাত নহি। বোধ হয় তৎকালে পূর্বপ্রসিদ্ধ নাটকের কথঞ্চিৎ অপত্রংশ প্রচলিত ছিল। 

তদনস্তর ক্রমশঃ এতদ্দেশীয়ের৷ যবনদ্দিগের দৌরাক্মোে ধহিক সুখে একাস্ত হতাশ হইলে ভীহাদের মনে পীরলৌকিক 

সুখের লীলন। প্রবল হয়। সেই লালপা-বর্দনে নিযুক্ত হহয়! মহাপ্রভু সঙ্কীর্তনের হষ্টি করেন; এবং তাহাই 

দেশীয়দিগের মনোরঞ্জনের প্রধান উপায় বলিয়। প্রসিদ্ধ থাকে । যাহারা বিষুত্তক্ত ছিল না তাহাদের পক্ষে 

সস্কীর্তন সমাদরণীয় হইতে পারে না; সুতরাং তাহার। চণ্তীর গান প্রভৃতি সঙ্কীর্তনের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। 

এই প্রকারে দুই শত বৎসর অতিবাহিত হইলে সাধারণের মন অজ্ঞান, দৌর্বল্য ও পরাধীনতায় নিমগ্র হইলে 

তাহাদের কৌতুক কলাঁপের পরিবর্তন হয়। সেই পরিবর্তনের আদ্দিকীরণ নবন্ধীগাঁধিপতি কৃষ্ণচন্ত্র রায়। তিনি 
সচতুর ও স্থপঙ্ডিত ছিলেন, ও তাহার নিকট গুণিগণের প্রচুর সমাদর ছিল; কিন্তু লাম্পট্য-দৌষে তাহার দে 

সমুদয় গুণগরিম। কলুধিত হইয়াছিল । বঙ্গভাঁষার শ্রেষ্ঠকবি ভারতচন্ত্র তাহার প্রসাদে প্রতিপালিত হইয়- 

ছিলেন ; এবং ভাহারই কুপ্রবৃত্তির প্রভাবে বিদ্যাহ্বন্দরে অশ্লীলতার আদর্শ রাখিয়। গিয়াছেন। .কৃষণ্ত্্র বিদগ্ধতা- 

গুণের সমাদরার্৫ধে গোপাল ভড়কে নিকটে রাঁখিয়াছিলেন, এবং বৌধ হয়, তীহার সহবাসে সেই স্ুচতুর 

মর্ববেদী প্রভুর সম্বৌদনার্থে আপন উত্তট বাক্যে সর্বদা অশ্লীলতার প্রয়োগ করিত। দে যাহা হউক তাহীরই 
উৎসাহে খেঁউড়ের বাহুল্য হয় সন্দেহ নাই। ভারতচন্দ্র বারমাস-বর্ণনে তাহার সম্যক প্রমাণ দিয়াছেন। এ 

খেঁউড় ও কবি যে কি পধ্যন্ত জঘন্য ছিল, তাহ সভ্যতার রক্ষা করিয়া বর্ণন করাঁও দুক্ধর; ধাহার। তাহাতে 

প্রমোদিত হন ভাহাদিগের মনের অবস্থা অনুধ্যান করিতে হইলে সহদয়দিগের মনে যে প্রবল আক্ষেপের উদয় 

হয় সন্দেহ নাই । কথিত আছে, এই কবির রচনায় চুঁচড়া-নিবাসী লালুনন্দ লাল বিখ্যাত ছিল। তাহার 

পর হুগলীনিবাসী রামজী ও কলিকাত-নিবানী রঘু ভাতী প্রসিদ্ধ হয়। রঘু ভাতীর শিষ্য হরুঠাকুর, এবং 

তাহার সমকালে কএক ব্যক্তি উত্তম কবি-গায়ক বলিয়া বিখ্যাত হয়। 

ইহ অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে কবি ও খেঁউড়ের সদৃশ্ঠ অশ্লীল বিনোদ কদীপি বহুকাল 

ভদ্র-সমীজে সমাদৃত থাকিতে পীরে না; কালসহকারে অবশ্যই তাহার হাস হয়। দেশের কোন অত্যন্ত ধনী 

ও ক্ষমত-সম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টান্তে অনেক মন্দ ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে; কিন্তু তাহার খ্যাতি হাস হইলে ও 

জ্ঞানালৌকের কিঞ্চিন্াত্র ব্যাপ্তি হইলে অবশ্যই সে ব্যবহার দৃষ্যবোৌধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্ত 

কৃষ্চন্জের প্রচালিত কবি ও খেঁউড় সে দশ1 শীঘ্র প্রাপ্ত হয় নাই। কলিকাঁতার স্থবিখ্যাত রাজ নবকৃষ্ণ ও 

তৎপর কএক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি এ কদর্ধ্য বিনৌদের উৎসাহী হন। তীহাদিগের অপশ্থতির পর গত বিংশতি 

বৎসরের মধ্যে কবির হাস হইয়াছে। তাহার ত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বহইতে যাত্রা বিশেষ প্রচলিত হইয়া 

আসিতেছিল। শিশুরাম অধিকারী নামী একব্যক্তি কেঁদেলী-গ্রাম-নিবাঁসী ব্রীক্গণ তাহার গৌরব সম্পাদন 

করে। তৎপূর্বব হইতে বহুকালাবধি নাটকের জঘন্য অপভ্রংশস্বরূপ একপ্রকার যাত্রা এতদ্দেশে বিদিত আছে। 

সঙ্কীর্তন ও পরে কবির প্রচারের মধ্যে তাহার প্রায়; লোপ হইয়াছিল। শিশুরামহইতে তাহার পুনবিকাশ 

হয়। শিশুরামের পর শ্রীদাম স্ববল ও তৎপরে পরমানন্দ প্রভৃতি অনেকে যাত্রার পরিবর্ধনে নিযুক্ত হইয়া 
অনেকাংশে কৃতকার্ধ্য হইয়াছে ; কিন্ত যে পধ্যন্ত তাহা আপন আদিম নাটকের অবয়ব ধারণ ন। করে সে পর্য্যন্ত 

দেশের বিনোদনব্যাপার পরিশুদ্ধ হইবে না। বিদ্যার উৎসাহে এই অভীপ সিত ব্যাপারের হুত্রপাত হইয়ীছে। 

গত চারি বৎসরাবধি কলিকাতা-নগরে অনেক স্থানে প্রকৃত নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হইতেছে । তদর্শনে ধনী 

সনতাস্ত বিদ্যানুরাগী সকলেই একত্র হইয়া থাকেন; ও অভিনয়ের নিম'ল-রসে পরিতৃপ্ত হইতেছেন। এই সরস 

বিনোদে দেশ ব্যা্ত হয়--প্রতি গ্রামে ইহার অনুরাগ হয়_-ইহার প্রাছুর্ভাবে যাত্রা, কবি, খেঁউড়, প্রভৃতি দৃষ্য 

উৎসবের দুরীকরণ ঘটে-ইহা কতৃক বঙ্জদেশে কুনীতির উৎসেদ ও নিমপ্ল ব্যবহারের প্রাছুর্ভীব হয়-_ইহাই 
আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়, এবং তদর্থে আমর] দেশহিতৈষিদ্িগকে একাস্তচিত্বে অনুরোধ করিতেছি। 



সমাজ হি 
...নাটকের অনুরূপ যাত্রা কল্পিত হইয়াছে; এবং তন্মধ্যে বিদ্যাস্বন্দর-যাত্র। সকলের প্রিয় বলিয়া 

বিখ্যাত আছে 3... 

(১৪ মে ১৮২৫ ২ জ্যোষ্ট ১২৩২) 

মন্ল যুদ্ধ অর্থাৎ কুত্তি লড়াই ।_-২৬ বৈশাখ শনিবার বৈকালে শ্রীযুত রাজ! বৈদ্যনাথ 

রায় বহাদরের বাগানে মন্লযুদ্ধ হইয়াছিল তদ্বিবরণ। | 

কতকগুলিন প্রকষ্ট বলিষ্ঠ লোক এস্থানে আসির়াছিল তাহারা ছুই জন এক২ 

বার মল্যুদ্ধ করে প্রথমে হাতাহাতি পরে মাতামাতি মাকামাকি ঝাকাঝাকি হুড়াহুড়ি 

দুড়াছুড়ি ঠাসাঠাসি কষাকষি ফেলাফেলি ঠেলাঠেলি শেষে গড়াগড়ি বাড়াবাড়ি উল্টাপাল্টি 

লপটালপি করিয়৷ বড় শক্তাশক্তির পর এক জন জয়ী হয় তাবৎ লোক তাহাকে সাবাসিং 

বলিয়া! উঠে এই মত প্রায় ৩০ জন লোকের যুদ্ধ দেখা গেল। ইহার মধো এক ব্যক্তির 

আশ্চধ্য যুদ্ধ দেখিলাম। 

শ্রীযুত বাবু নন্দছুলাল ঠাকুরের বৈদ্যনাথনামক এক জন চাকর তাহার বয়ঃক্রম 

অহ্থমান পয়ত্রিশ বৎসর হইবেক সে এ যুদ্ধ স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহার 
প্রতিযোদ্ধা শ্রীযুত পামর সাহেবের এক চাকর আইল সে ব্যক্তির আকার প্রকার বয়ঃক্রম 

এ ব্যক্তিহইতে দেড় হইবেক। যখন ছুই জনে যুদ্ধোদ্যোগ করিতে লাগিল তৎকালে 
প্রায় সকলে কহিলেক যে বাবুর চাকর কখনও এ সাহেবের চাকরের নিকট জয়ী হইতে 

পারিবেক না। ইহাতে আশ্চর্ধায এই যে বাবুর ভৃত্য এ বৈদ্যনাথ জয়ী হইল। ছুই বার 
সাহেবের চাকর তাহার নিকট পরাজিত হইল তদ্দর্শনে অনেকে হর্ষযুক্ত হইয়া আনন্দজনক 
শব্দ উচ্চারণ করিলেন । বাবু মনে মহামোদ পাইয়া বৈদানাথকে কোল দ্রিলেন এবং 
তাহার উতসাহ্বুদ্ধি করণার্থে তাহাকে আপন গাত্রের বস্ত্র অর্থাৎ একলাই শিরপ! 

দিলেন। | 

এই মল্লযুদ্ধের বিশেষ শুনিলাম যে যত লোক সেখানে যুদ্ধ করিতে আইসে তাহারা 

পাঁরিতোষিক অনেক টাকা পায় ষে লোক পরাজিত হয় সে যত পায় যেব্যক্তি জয়ী হয় 

সে তাহার দ্বিগুণ পায়। এইমত এই লড়াই চৈত্র মাসে আরম্ভ হইয়াছে শুনিতে পাই যে 

আষাঢ় মীসপর্ধ্যস্ত হইবেক ইহা প্রতি শনিবারে হয়। এই আনন্দজনক ব্যাপারের অধাক্ষ 
শ্রীযুত রাজ! বৈদ্যনাথ রায় বহাদর ও শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্দ্র ও চিতপুরনিবাসি শ্রীযুত 

নবাব সাহেবের! ছুই জন ও শ্রীযুত মেজর কেমিল সাহেব ও শ্রীযুত পামর সাহেব ও শ্রীযুত 

বাবু বীরেশ্বর মল্লিক ও শ্রীযূত বাবু শিবচন্দ্র সরকার এহারা সবিস্তিপসিয়ান অর্থাৎ 
টা করিয়া কতকগুলিন টাকা জম! করিয়াছেন তদ্দারা এ কর্ম সম্পন্ন হইতেছে ইহা দর্শনে 
এতদ্দেশীয় এবং ইংগ্রত্তীয় ভদ্র লোক অনেকে গিয়া থাকেন আর অপর লোকও অপধ্যাঞ্ 

হইয়! থাকে । 



হি সংবাদ পত্রে সেক্কালেল্র কথা 
(১৩ আগষ্ট ১৮২৫ । ৩* শ্রাবণ ১২৩২) 

কুস্তি লড়াই ।-_বর্তমান মাসের নবম দশম দিবসে বৈকালে মোং ধর্মমপুরের শ্রীযুত 
বাবু শ্রীনাথ জমিদারের বাগানে মন্্যুদ্দ হইয়াছিল স্বদেশীয় বিদেশীয় মোগল পাঠান 
মুসলমান বাঙ্গালি তাহারা ছুই২ জন এক২ বার মল্ল যুদ্ধ করিয়াছিল । যত লোক 
সেখানে কুন্তি করিতে আইসে তাহারা পারিতোধিক পায় ষে ব্যক্তি জয়ী হয় তাহার 
অধিক প্রাপ্তি হয় এই কুস্তি দর্শনে হষ্টমনে এ স্থানে শ্রীযৃত বিচারকর্ত। সাহেব লোকের৷ ও 
আর২ ইংরেজ লোকেরাও উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং অনেক মান্য লোকও গিয়াছিলেন 
তাহাতে জমিদার মহাশয় সকলের উত্বমরূপ সম্মান রাখিয়াছেন । 

( ৭ এপ্রিল ১৮২৭ । ২৬ চৈত্র ১২৩৩) 

কুস্তি লড়াই ।-_সংগপ্রতি মোং পাতরিয়াঘাটানিবাসি শ্রীল শ্রীযূত দেওয়ান নন্দলাল 

ঠাকুরের বাটীর সন্মুখে প্রত্যহ বৈকালে বালিকাপ্রভৃতির মল্লযুদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাতে 
তত্রস্থ বাঙ্গালির বালক প্রভৃতি ছুই২ জন এক২ বার মল্লযুদ্ধ করিয়৷ থাকে । বিশেষতো 
বালিকারদিগের যুদ্ধ সন্দর্শনে কে না আহ্লাদিত হন কিন্তু যত লোক সেখানে কুস্তি করিতে 

আইসে তাহারা পরাজয্ী হইলে গণ্ডগোল করিবার উদ্যোগ করে কিন্তু দেওয়ানজি 
মহাশয়ের শাসনেতে কেহ কোন বিবাদ করিতে পারে না।--তিং নাং। 

সেকীলের আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধে “শনিবারের চিঠি'র পরিশিষ্টে মুদ্রিত আমার “সেকীলের আমোদ- 

প্রমোদ, প্রবন্ধ (১৩৩৮ চৈত্র; ১৩৩৯ বৈশীখ ) দ্রষ্টব্য । 

জনহিতকর অনুষ্ঠান 
(২৯ আগষ্ট ১৮১৮ । ১৪ ভাদ্র ১২২৫) 

কুষ্টিলোকের কারণ ঠিকিৎসালয় ।-_-আমরা শুনিয়াছি এ রূপ এক চিকিৎসালয় মোং 
কলিকাতায় প্রস্তুত হইবে তাহাতে কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান লোকেরা সম্মত হইয়া টাকা 

দিয়াছে এবং ইহাও শুনা আছে যে কোন এক ভাগ্যবান এই বিষয়ে অনেক টাকা ও ভূমি 
দিয়াছে। ইহার বিস্তারিত আগামি সঞ্চীহেতে ছাপান যাইবে । 

(৫ সেপ্েম্বর ১৮১৮। ২১ ভাদ্র ১২২৫) 

কুষ্ঠি লোকেরদের কারণ চিকিৎসাঁলয় ।-_আমরা' পূর্বে লিখিয়াছিলাম যে এক চিকিৎ- 

সালয় কুষ্ঠি লোকের নিমিত্ত কলিকাতায় প্রস্তুত হইয়াছে । ১৮১৮ সালে ২২ আগস্ত সাধারণ 

ঘরে এই বিষয় এক সম্প্রদায় নিযুক্ত হইল। 
এই নিবন্ধের নাম এই কুষ্ঠি লোকের নিমিত্ত কলিকাতায় চিকিৎসালয়। তাহাতে 

কর্ম এই হইবে কুষঠি লোকেরদের তত্বাবধারণ ও তাহারদের রোগ প্রতীকাঁরের কারণ... *...** 

চব্বিশ জন অধ্যক্ষের দ্বার।-..তাহারদের মধ্যে এক ভাগ এতদ্দেশীয় লৌক। শ্রীযৃত বাবু 

কালীশঙ্কর ঘোষাল এই কর্দে পাঁচ হাজার টাক! ও বা...ভূমি দিয়াছেন-..অতএব যাবজ্জীবন 
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এ বিষয়ের এক অধ্যক্ষ থাকিবেন যে যে লোকেরা এ বৎসর ও আগামি বৎসর এ নিবন্ধের 

অধ্যক্ষ হইবে তাহারা। 

শ্রযৃত জোসেফ বারেটো সাহেব ।..-শ্রীযুত কলবিন সাহেব । শ্রীযুত পাং পাসেনন 

সাহেব । শ্রীযুত রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । শি কাশীনীথ বন্দ্যোপাধ্যায় । এততিন্ন 
পাঁচ জন এতদ্দেশীয় লোক." 

এই বিষয়ে কি রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দুই শত টাক দিবেন ও প্রতি 

বৎসর পঞ্চাশ টাকা করিয়া এবং শ্রীযুত কাঁশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ নিষ্নমে টকা দিয়াছেন ও 

দিবেন ।--. 

( ৭ আগষ্ট ১৮১৯। ২৪ শ্রাবণ ১২২৬) 

কুষ্টিরদের চিকিৎসায় ।-_কুষ্টিলোকেরদের বিনা মূল্যে চিকিৎসার কারণ এক 

চিকিৎসালয় প্রস্তত হইবেক তদর্থে শ্রীযুত কালীশঙ্কর ঘোষাল পাচ হাজার টাকা দিয়াছেন 

ইহা আমরা গত বৎসরে ছাপাইয়াছিলাম সম্প্রতি এই বৎসরে সেই কর্মে বিশ বাইশ হাঞ্জার 
টাকা সঞ্চিত হইয়াছে এবং ছুই তিন শত কুষ্ঠি লোকেরদের পৃথক্২ বাস করিবার কারণ দুই 
তিন শত কুঠরী প্রস্তত করিবার উদ্যোগ হইতেছে । 

(২৯ জুন ১৮২২। ১৬ আষাঢ় ১২২৯) 

দয়। প্রকাশ ॥- শ্রীশ্রীধুত নবাব গবর্ণর জনরল বাহাদুর বরিশাল জিলার 

[ জলপ্লাবনের ফলে ] ছুরবস্থাপন্ন লোকেরদের নিমিত্ত কুপাকৃষ্ট হইয়া মোকাম কলিকাতা 
হইতে সাত হাজার বস্তা তওুল ও তৈল লবণ ডালি ঘ্বত লঙ্কা মরিচ ইত্যাদি পাঠাইয়াছেন। 
এবং বাখরগঞ্জের দুর্দশা গ্রস্ত লৌকেরদের উপকারার্থে সভা করিয়া যিনি যত টাকা দিয়াছেন 

তাহারদের নাম ও টাকার সংখ্যা । 

আসামী তঙ্কা 
্চ ৩ রং 

রামমোহন রায় ১০০ 

গোপীমোহন দেব ১০০ 
বসময় দর্ত ৩২ 

জে এস বকিংহ্ম ই 

সনফর্ড আরনট ৫০ 

চন্দ্রকুমার ঠাকুর ২০০ 

রামছুলাল দে ২০০ 

নবকিশোর মিত্র ২৬ 

বিশ্বস্তর সেন ৫০ 



১০৪ ওন্বাল পত্রে লেক্ষাত্নক্ব কহ 

(১১ জুন ১৮২৫। ৩০ জ্ঞষ্ঠ ১২৩২) 

হাসপাতাল ।-_-শন ১৭৯২ সালে যে হাসপাতালের অনুষ্ঠান হইয়া ইংগ্নণ্তীয় 
মহাশয়েরদিগের চাদ।দ্বারা ও শ্রীশ্রাযুত কোম্পানি বহাদরের সাহায্যেতে মোং ধর্মতলাতে 

স্থাপিত হইয়া তাবৎ দীনছুঃখি লোকেরদিগের উপকার হইতেছে.**। 

(৪ জুন ১৮২৫। ২৩ জ্যেষ্ট ১২৩২) 

নেটিৰ হাসপাতাল অর্থাৎ এতদ্দেশের লোকের নিমিত্ত চিকিৎসালয়।'..এ বিস্তৃত 

মহানগর কলিকাঁতীর মধ্যে বাঙ্গালিটোলায় হাসপাতাল ও ওষধের দোকান নাই এই 

মহান্গরমধ্যে ধন ও জনহীন অনেক বিদেশি মনুষ্য আছে তাহারা পীড়িত হইলে পীড়া- 

হইতে মুক্ত হইবার কোন সাধারণ স্থান নাই এসকল লোকের সামান্য রোগেতে সামান্ 

উপায়্াভাবে প্রাণ নষ্ট হয় এবং বিষয়সত্বেও অনেক লোক ওষধ পায় না। চাদ্নি চকে যে 

হাসপাতাল আছে সে শহরের মধাস্থানে নহে বাঙ্গালিটোলাহইতে অনেক দূর আর যে 

প্রকার শহরের ও লোকের বুদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে তাহাতে একটি হাসপাতালে স্থন্দর- 

রূপে কম্মনির্বাহ হওয়া ভার । 

এই বিবেচনা পুরঃসরে কতক গুলিন মহান্থভব মহাশয়ের আর দুইটা নেটিব 

হাসপাতাল ও এক ওুঁধধের দোকান সংস্থাপন করণের চেষ্টা করিতেছেন তাহার একটা 

কলুটোলার সরতীর বাগানে সংস্াপিত হইবেক দ্বিতীয় শোভাবাজারে স্থাপিত করিবেন 

সেই২ স্থানে দেশি ও বিলাতি নানাপ্রকার বহুবিধ রোগের ওঁষধ পাওয়া যাইবেক রোগি 

ব্যক্তিরা বিনা ব্যয়ে উষধ পাইবেক ।:".সং চং। 

(৮ জুলাই ১৮২৬ । ২৫ আফষাঢ ১২৩৩) 

চিকিৎসালয় ।__আমরা অতিশয় আহলাদপূর্ধক প্রকাশ করিতেছি যে নেটিব 

হাসপাতালের অর্থাৎ চিকিৎসালয়ের কর্তারা গবর্ণমেন্টের আজ্ঞানুসারে এতদ্দেশীয় দীনছুঃখি 

পীড়িত লোকেরদের চিকিৎসার্থে ছুই চিকিৎসালয় নিরূপিত করিয়াছেন বিশেষতঃ 

কলিকাতীর গরাণহাটায় নং ৩২৭ বাটাতে এক ও চৌরঙ্গির পার্ক স্ত্রীটে নং ১০ বাটীতে এক । 

এই নিরূপিত স্থানেতে ১ আগম্ত তারিখ অবধি পীড়িত লোক গতমাত্র ওঁষধ পাইবেক। 

(২০ অক্টোবর ১৮২৭। ৫ কাণ্তিক ১২৩৪) 

উধধ দান।-__শুনিলাম শহর চুচড়া নিবাসি দিজমিষ্টভাষি শ্রীযুত বাবু প্রাণকৃষ্ণ 

হালদার মহাশয় বহুতর ধন বায় পূর্বক নানা রোগের ওধধ প্রস্তত করিয়া! দীন দরিদ্র দ্রবিণ- 

হীন রোগিদিগকে এ ভেষজদানদ্বারা আরোগ্য করিয়। দিতেছেন বিশেষ শুনিলাম ধনবান 

অর্থাৎ ধাহার। ধন ব্যয়দ্বারা উষধ প্রস্তত করিতে পারেন এমত ব্যক্তিকে দেন না কিন্ত 



সমাজ ১০৫ 

কাঙ্গাল রোগগ্রস্ত যত লোক যায় তাবৎকেই দিয়! থাকেন ইহাতে অবারিতঘ্বার এই সংবাদ 
শ্রবণে আমরা আনন্দ মনে প্রকাশ করিতেছি যেহেতৃক ইহাতে পাঠকবর্গের অবশ্যই সম্তোষ 
জন্মিবেক এবং সর্বত্র রাষ্ট্র হইলে দুঃখিত পীড়িত ব্যক্তিদিগের মহো'পকার হইবেক হালদার 

বাবু ধন ব্যয় করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন রোগি ব্যক্তি রোগহইতে মুক্ত হইতেছে 
অরোগির ইহাতে কোন লভ্য নাই কিন্তু এমনি সতৎকর্ষ্ের ধম্ম এই সংবাদ শুনিয়া! কে না 

ধন্তবাদ করিবেন । আর অসৎ কর্মের এমনি জানিবেন যে করে তাহার পাপভোগী সেই 

হয় তাহারি ধন ক্ষয় হয় তাহাতে অপরের কিছু ক্ষতি নাই কিন্তু তাবতেই কহে নরাধম 

অধংপাতে যাউক অতএব প্রার্থনা পরমেশ্বর সকলকেই সৎকম্মে মতি দিন্টন ।--সং চং। 

অর্থ নৈতিক অবস্থা 
(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯। ১৭ ফাল্কন ১২২৫) 

উড়ে বেহারা ।-_হিসাব করিয় নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে উড়ে বেহারারা প্রতিবৎসর 

কলিকাতাহইতে তিন লক্ষ টাকা আপন দেশে লইয়া যায় ও তাহার কিঞ্িৎও ফিরিয়া 

আনে না। 

(৮ মে ১৮১৯। ২৭ বৈশাখ ১২২৬) 

কমরস্তল বাঙ্ক ।_-খবর দেওয়া যাইতেছে । সন হালের ১ মে তারিখহইতে মেং 

মাকিস্তস কোম্পানি সাহেবানের বাটাতে কমরন্যুল বাস্ক নামে এক বাঙ্ক হর রকমের সরাফি 

কর্ম করিবার নিমিত্তে খোলা যাইবেক তাহার মালিক এইক্ষণে যে২ বখরাদার হইতেছেন 

তাঁহারদিগের নাম প্রত্যক্ষে লিখা যাইতেছে মেং জোসেফ বারেটো! ও তাহার পুক্রপ্রভৃতি ও 

মেং মাকিস্তস কোম্পানি ও জন মেলবিল এবং বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের জ্্ঠ পুত্র শ্রীযুত 
বাবু স্ধ্যকুমার ঠাকুর ।-- ্ 

মেংমাকিস্তস কোম্পানি সাহেবান এ কমরশ্যল বাঙ্কের সরবরাহকাঁর ও কর্মকর্তা 

হইলেন অতএব এ বাঙ্ক সংক্রান্ত কাধ্ের যে কোন প্রর্থনা এ মেং মাকিন্তন কোম্পানির 
নিকটে দাখিল করিবেন । 

প্রমিসরি নোট অন্ দিমান্দ অর্থাৎ বেমিআদী দস্তর মত কমরস্যল বাস্ক হইতে দেওয়! 
যাইবেক নোটের রকম ফিকেতা ৫০০০।১০ ০০1৫০০।২৫০।১৬০।১০০।৮০।৫০।২০।১৬।১০1৮1৫। 

টাকার হইবেক এই সকল নোটে এই ক্ষণে মেং জোসেফ বারেট্রে। সাহেব অথব। জন 

উইল্যম ফুলতন সাহেব দস্তখত করিবেন এবং শ্রীযুত বাবু ক্র্্যকুমার ঠাকুর খাজাঞ্ধী বলিয়। 
দত্তখত করিবেন। ইতি। কলিকাতা সন ১৮১৯ সাল তাং ২৬ এপ্রিল। 

(২৬ জুন ১৮১৯। ১৩ আষাঢ় ১২২৬) 

শ্রীরামপুরের বাঙ্ক ।__প্রীরামপুরে যে সঞ্য়ার্থ বাঙ্ক স্থির হইয়াছে তাহার বিষয়ে গত 

১৪ 



৯০৬ সওম্বাল পত্রে স্েন্ (শে কথা 

সপ্তাহে এক ফর্দি কাগজ ছাপান গিয়াছে তাহাতে হিসাব করিয়া এই লিখ! গিয়াছে যে 
মাস২ বাস্কে কত টাকা ন্তস্ত করিলে কত বৎসরে কত টাকা হয় বৎসরান্তে যে টাকার উপরে 

যত স্তদ হ্য় তাহা! আসলের সহিত সংলগ্ন হইয়! উভয়ের উপরে সদ চলে তাহাতে প্রথম 

পাচ ছয় বৎসরে বড় লাভবোধ হয় ন| কিন্তু দশ কুড়ি বসর টাকা থাকিলে অধিক লাভ 

বোধ হয়। মাসে এক টাকা করিয়া! দিলে দশ বৎসরে এক শত চৌহত্তর টাকা হয় 

বিশ বৎসরে পাচ শত একত্রিশ টাকা হয় এবং ত্রিশ বত্সরে বার শত ছেষটি টাঁকা হয়। 

এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আমল টাকা তিন শত ষাটি ও এ তিনশত যাটিটাকার সুদ নয় 

শত ছয় টাকা। এবং যর্দি দশ টাকা করিয়া মাস২ং বাঙ্ধে ন্যস্ত করা যায় তবে ইহার 

দশগুণ অধিক লাভ হয়। এই ফর্দ কাগজ ইংরাজীতে ছাপা হইয়াছে আগামি সপ্তাহে 
বাঙ্গালি লোকের জ্ঞাত কারণ বাঙ্গালি অক্ষরে ছাপা যাইবেক। 

(৩০ মে ১৮২৯ । ১৮ জ্ষ্ঠ ১২৩৬) 

কলিকাতার নৃতন ব্যাঙ্ক ।__গত ২৬ মে তারিখে কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে নৃতন 

এক সাধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপনের নিমিত্তে এতদ্দেশীয় ও ইংগ্নণ্তীয় ভাগ্যবান লোকেরা একক্র 

হইয়াছিলেন এবং তাহার। এই নিশ্চয় করিলেন ঘে কলিকাতায় এক নৃতন ব্যাঙ্ক স্থাপন করা 

অতিশয় উচিত এবং এঁ সময়ে যে সকল সাহেব লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাহারদের 

সম্মুখে এক ফর্দ কাগজ রাঁথ। গেল সেই কাগজে প্রায় এক শত সাহেবলোকপ্রভৃতি সহী 

করিলেন তাহার পর সাহেবলোকের এই স্থির করিলেন যে সেই ব্যাস্ক স্থাপনার্থে এক কমিটি 

স্থির কর। যাইবে সেই কমিটির অন্তঃপাতী অনেক সাহেব লোক ও নীচে লিখিত এতদেশীয় 

অনেক ভাগ্যবান লোক আছেন। 

শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর । শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্র । শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্ 

রাঁয়। শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । শ্রীযুত বাবু রায়ভন হামিরমল । শ্রীযুত বাবু 

দয়াচন্দ্র। শ্রীযুত বাবু তিলকচন্দ্র। 

এই কমিটির সাহেবের! পুনর্ববার ১৫ জুন তারিখে কমিটি করিবেন এবং সেই সময়ে 

অবশিষ্ট সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত হইবে। 

(২৭ জুন ১৮২৯। ১৫ আযঘাঢ় ১২৩৬) 

নৃতন ব্যাঙ্ক ।--গত সোমবারে কলিকাতাস্থ এক্সচেঞ্জঘরে নৃতন ব্যাঙ্কের সহীকারি 

অংশিরা একত্র হইয়াছিলেন এবং এ অংশিরা ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ ও সেক্রেটারী ও খাজাঞ্ধীকে 
মনোনীত করিয়াছেন কিন্ত কেং মনোনীত হইয়াছেন তাহারদের নাম কোন ইঙ্গরেজী 

সমাচারপত্রে লেখা নাই। 



জমাজ ১০৭ 

(২২ আগষ্ট ১৮২৯। ৭ ভাদ্র ১২৩৬) 

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ।_-আগামি ২৭ আগষ্টঅবধি এই নৃতন ব্যাঙ্কের কর্মারস্ত হইবেক 
এবং তাহার ষে নিয়মপত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহা বাঙ্গলা ভাষায় তর্জমা করিয়। একখানি 
কেতাব হইবেক যেহেতুক এতদ্দেশীয় অনেক লোক এ ব্যাঙ্কের অংশী হইয়াছেন তাহার- 
দিগের তাহাতে ব্যাঙ্কের রীতি ও ধারা অনায়াসে বোধ ইইবেক। এই ব্যাঙ্কের রীতি ও 
ধারাতে বোধ হইতেছে যে ইহার অংশিভিন্নও অন্য ব্যক্তিরদিগের উপকার হইবেক 
যেহেতুক ধন ব্যতিরেকে বাঁণিজ্যাদি কন্ম সম্পন্ন হইতে পারে না এ ব্যাঙ্ক কেবল টাকারি 
কুঠী ইহাতে টাকা দেওয়ানেওয়া বিষয়ে যে২ নিয়ম হইয়াছে স্থৃতরাৎ তাহাতে কারবারি 

লোকের পক্ষে পরম ম্ঙগল বুঝা যাইতেছে যেহেতুক ব্যাঙ্কের ধারামুসারে বাণিজ্যের সাহস- 
বৃদ্ধি হইবেক কেনন! এ বহুমূল্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কনোট বাজারে বিস্তার ও চলিত হইলে টাকার 
স্বচ্ছলতা হইবেক এ ব্যাঙ্কের নিয়ম সকল সর্ব সাধারণের জ্ঞাত হইবার আবশ্তক জন্য তাহার 
তর্জম| হইতেছে পশ্চাৎ বঙ্গগৃতের সহিত পাঠকবগের পাঠার্থে সর্ধত্র ব্যাপ্ত করা 

যাইবেক।-_বঙ্গদৃত। 

(২১ আগষ্ট ১৮১৯। ৬ ভাদ্র ১২২৬) 

কাশীতে নিমক্সার।--কাশী প্রদেশে অনেক লবণ উৎপন্ন হয় যেহেতুক সে দেশে 
লবণযুক্ত মৃত্তিকা আছে সে মৃত্তিকা ও কুপহইতে যে জল উঠান যায় সে জল অন্য 
মৃত্তিকার উপরে ছিটান যায় তাহাতে সে যৃত্তিকাও লবণযুক্ত1 হয় ও তাহার উপরে এক 

অঙ্থুলিপরিমিত লবণ জমে সে দেশের অনেক জমিদার যে ভূমিতে শস্য না জন্মে বুঝেন 

সে ভূমিতে এই রূপে লবণ উৎপন্ন করান ও তাহাতে লাভ হয়। হিন্দস্থানের লবণের 

লাভ নোকসান কোম্পানি বাহাদূরের অধীন। অতএব এই রূপে লবণ উৎপত্তি বিষয়ে 

ইংগ্নপ্তীয় এক সাহেব সমাচার পত্রে ছাপ।ইয়া এই বিষয়ের কি কর্তব্য জানিতে চাহিয়াছেন 
যেহেতুক ইহাতে কোম্পানির নোকসান হয়। 

(৫ মে ১৮২১। ২৪ বৈশাখ ১২২৮) 

কোম্পানির কাগজ ।-+১৮১১ ও ১৮১২ সালের কোম্পানির শতকরা ছয় টাকার 

স্থদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে শতকরা তিন টাকা! প্রিমিয়ম। বিক্রয় করিতে হইলে 

শতকরা তিন টাকা প্রিমিয়ম । 

তাহার পশ্চাৎ সনের এ হ্থদের কাগজ ক্রয় করিতে হইলে বার টাক। প্রিমিয়ম বিক্রয় 

করিতে হইলে এগার টাকা আট আনা প্রিমিয়ম | 



১০৮ হওব্৮ পাত্রে লেক্কাহেলেক কথা 

(১৩ জানুয়ারি ১৮২২। ৩০ পৌষ ১২২৮) 
বাজার ভাও ॥ 

জিনিষ মোন অবধি পথ্যন্ত 

স্থপারি ১ ৩। ৩৮ 

নারিকেল তৈল ১ ১০ ১২ 

চালু পাঁটনাই ১ ২ ২% 

মুগী ১ ১1৮ ১ 

পাছড়ি উত্তম ১ ২। ২ 

পাছড়ি মধ্যম ১ ১৪ ১৮ 

বালাম ১ ১% ১৩/ 

অড়হর ডালি ১ ১/ ১0% 

উত্তমগায়৷ ঘ্বৃত ১ ২৭ ২৮ 

ভৈস৷ ঘ্বৃত ৬ ২৫ ২৬ 

মিছরি উত্তম ১ ১৪। ১৫ 

চিনী কাশীর ১ ১০ ১৩] 

মধ্যম ১ ৯1% ৯ 

তামাকু ১ ৩ ৬ 

হরিদ্র। ১ ৩ ৩। 

কর্পু র ১ ৫০ ৫২ 

(১৮ মে ১৮২২। ৬ জ্যেষ্ঠ ১২২৯) 

নীলকারকের দৌরাত্ম্য ॥__মপন্বলে কোন২ নীলকারকের! প্রজার উপর দৌরাত্ম্য 
করেন তাহার বিশেষ এই | যে প্রজা নীলের দাদন না লয় তাহারদিগের প্রতি ক্রোধ 

করিয়া থাকেন ও খালাসীরদিগকে কহিয়া রাখেন যে এ সকল প্রজার গর নীলের নিকট 

আইলে সে গরু ধরিয়া কুঠীতে আনিবা। তাহারা এ চেষ্টাতে নীলের জমীর নিকট থাকে 

কিন্ত যখন গর নীলের নিকট আইসে যদ্যপি নীলের কোন ক্ষতি না করে তথাপি 

তখনি সে গর ধরিয়৷ কুঠীতে চালান করে সে গরূ এমত কএদ রাখে যে তৃণ ও জল দেখিতে 

পায় না। ইহাতে প্রজা লোক নিতান্ত কাতর হইয়া কুঠীতে যায়। প্রথম তাহারদিগকে 

দেখিয়া কেহ কথ! কহে না পরে গরু অনাহারে যত শু হয় ততই প্রজার ছুঃখ হয় ইহাতে 

সে প্রজা রোদনাদ্ি করিয়া সরকারলোককে কিছু ঘুস দরিয়া ও নীল দাঁদন লইয়া গরূ খালাস 
করিয়া গৃহে আইসে। এবং নীলের দাদন যে প্রজা লয় তাহার মরণপধ্যস্ত খালাস নাই 
যেহেতুক হিসাব রফা হয় না প্রতিসনেই দাদন সময়ে বাকীদার কহিয়া ধরিয়া কএদ রাখে। 



সমাজ ১০৯ 

তাহাতে প্রজারা ভীত হইয়া হালবকয়! বাকী লিখিয়া দিয়া দাদন লইয়া! যায়। 
এইরূপ যাবৎ গোবৎসাদি থাকে তাবৎ ভিটায় থাকে তাহার অন্যথা হইলে স্থান ত্যাগ করে 

যেহেতুক দাদন থাকিতে অন্য শম্য আবাদ করিয়। নির্বাহ করিতে পারে না। সমাচার 
চক্দ্রিকাদ্বারা এই সমাচার পাওয়। গিয়াছে। 

(২ এপ্পিল ১৮২৫ । ২১ চন্স ১২৩১) 

এতদ্দেশীয় বাণিজ্য ।--১৮২২।২৩ শালে এতর্দেশে নান! স্থানহইতে চারি কোটি 

আশী লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হয় ও এ দেশহইতে এগার কোটি চল্িশ লক্ষ টাকার 

দ্রব্য রপ্তানি হয়। 

১৮২৩।২৪ শালে চারি কোটি তিরানব্বই লক্ষ টাকার দ্রব্য আম্দানি হয় ও 
দশ কোটি একুশ লক্ষ টাকার দ্রব্য রপ্তানি হয়। 

ইহাতে দেখা যায় যে এতর্দেশে কিরূপ ধনবৃদ্ধি হইতেছে যদি বাণিজ্য দ্রব্যের 
বিনিময় করা যায় তথাপি এমন বৎসর নাই যাহাতে ছয় কোটি টাকার ন্যুন 
এ দেশে না থাকে। 

(৫ আগষ্ট ১৮২৬1 ২২ শ্রাবণ ১২৩৩) 

নৃতন বিমা আপিস।-_-আমরা আহ্লাদ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে গেঞধেসরিবর 
ইন্দোরেন্স কোম্পানিনাীমক এক নৃতন বিমা করিবার আপিস ১ আগষ্ট তারিখে ওল্ড কোর্ট 
ইস্্রিটে শ্রীযৃত পামর কোম্পানির দপ্তরখানার বাটার লাগাও উত্তরে ৫ননং বাটীতে খোলা 

যাইবেক তৎকশ্মাধ্যক্ষ শ্রীযৃত এন আলেল্সান্দার টি আলপোর্ট ডবলিউ এ লিবিংষ্টেন 
ই মেগ্িস সাহেবেরা আগামি বার মাহার অর্থাৎ হালসালের ১ পহিলা আগষ্ট অবধি 
১৮২৭ সালের জুলাই মাহাপধ্যস্ত এ কর্শে স্থির থাকিবেন এবং এ বিম| কর্ম কি প্রকার 
করিবেন তাহার ধারা এই যদ্যপি কোন ব্যক্তি নৌকাযোগে বাণিজ্যের দ্রব্যাদি বিশ হাজার 
টাকাপধ্যন্ত মূল্য কলিকাতাহইতে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অধীন সকল দেশে নানা 
নদীর দ্বার পাঠাইতে ও সে দেশহইতে এ দেশে আনাইতে ইহার উপর বিমা করিতে 

বাগ! করিলে পূর্বোক্ত সাহেবের এক পালিস অর্থাৎ এ সকল দ্রব্যাদির ঝুঁকি লইলেন এমত 
লিখিত এক রসিদের ন্ায় দস্তাবেজ দিবেন। 

আরো শুনা যাইতেছে যে সওদাগরী জিনিসের বিশ হাজার টাকাপধ্যন্ত ঝুঁকী 
লইবেন এবং নগদ টাকা রূপা সোণার বাসন কিম্বা গহনা এই সকলের ত্রিশ হাজার 
টাকাপধ্যন্ত বিমা করিবেন অর্থাৎ ঝুঁকি লইবেন । 

এই সকল দ্রব্যাদির উপর বিমা করিবেন কোন মাস অবধি কোন মাসপর্য্যস্ত 
কোন২ স্থানে কি হার বিমার দাম লইবেন এ সাহেবেরদিগের স্থানে ইহার নিরিখের 



১৯০ লগ্বাদ পাত্রে সেব্যাতেনেত কথা 

কাগজ আছে তত্ব করিলে জানিতে পারিবেন এই কণ্মে শ্রীযুত হেনরি মোক চাইলড 
সাহেব কর্খনির্বাহক হইয়াছেন তাহাকে অনেকে জানিতে পারেন তাহার পিতা চাং 

চাইলড সাহেব অতি ধনবান এবং খ্যাত লৌক ছিলেন ইহাতে বোধ হয় যে এ কর্ম 
উত্তমরূপে নির্বাহ হইতে পারিবেক এই কম্ম স্ুন্দররূপে চলিলে আহ্লাদের বিষয় বটে 

যেহেতুক নৌকাযোগে নানাদেশে দ্রব্যাদি পাঠাইতে অথবা আনাইতে পথে ক্ষতি হওনের 
কোন সম্ভাবনা নাই অনায়াসে অল্পব্যয়ে নিরুদ্ধেগে দ্রব্যাদি পন্থছিবে ।--সং চং। 

( ১৯ জুলাই ১৮২৮। ৫ শ্রাবণ ১২৩৫ ) 

আগ্মবিষয়ক বিমা ।--গত ৭ জুলাই তারিখে কলিকাতাস্থ শ্রীযুত ক্রস এলোন 

কোম্পানি এই ঘোষণা দিলেন যে তাহারা লগ্ডন নগরের এক প্রধান বিমার কুটার পক্ষে 
কলিকাতা নগরে অগ্নির বিষয়ে বিমা করিবেন বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ গুদাম ও কারখানা 

ইষ্টকাদিনিশ্মিত গৃহ ও জাহাজপ্রভৃতির উপরে বিমা করিবেন তাহারা সেই গৃহপ্রভৃতির 

উপরে উপযুক্ত মূল্য লইবেন। পশ্চাৎ যদি সেই গৃহপ্রভৃতি অগ্নিতে দগ্ধ হয় তবে তাহারা 

বিমার আমানতী টাকাদৃষ্টে তাহার মূল্য দিবেন । 

(১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৮। ৩০ ভাত্র ১২৩৫ ) 

নৃতন বিমা ।-_-কতক দিন পূর্বে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে শহর কলিকাতার 
মধ্যে অগ্নিনিবারক এক বিমার দপ্তর স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু এক্ষণে তদ্বিষয়ে আমরা 

শুনিতেছি যে ইউনিয়ন ইন্সোরেন্দ কোম্পানি যে পুলিন্দা স্থল পথে কিম্বা গাড়িতে বা 

ডাক বাঙ্গির দ্বারা যাইবে তাহাতে বিম! করিবেন । 

( ৫ইজান্ুয়ারি ১৮২৮ । ২২ পৌষ ১২৩৪ ) 

চরকাকাটনির দরখাস্ত ।--শ্রীযুত সমীচার পত্রকার মহাশয় । 
আমি স্ত্রীলোক অনেক ছুঃখ পাইয়া এক পত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি আপনার! 

দয়া করিয়া আপনারদিগের আপন২ সমাচারপত্রে প্রকাশ করিবেন শুনিয়াছি ইহ! প্রকাশ 

হইলে ছুঃখ নিবারণকর্তারদিগের কর্ণগোচর হইতে পারিবেক তাহা হইলে আমার মনস্কামনা 

সিদ্ধ হইবেক অতএব আপনারা আমার এই দরখান্তপত্র ছুঃখিনী স্ত্রীর লেখা জানিয়া 

হেয়জ্ঞান করিবেন না। 

আমি নিতান্ত অভাগিনী আমার ছুঃখের কথ! তাবৎ লিখিতে হইলে অনেক কথা 

লিখিতে হয় কিন্তু কিছু লিখি আমার যখন সাড়ে পাচ গণ্ডা বয়স তখন বিধবা হইয়াছি 

কেবল তিন কন্ত। সন্তান হইয়াছিল । বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী আর এ তিনটি কন্তা প্রতিপালনের 

কোন উপায় রাখিয়া স্বামী মরেন নাই তিনি নানা ব্যবসায়ে কালযাপন করিতেন আমার 

গায়ে যে অলঙ্কার ছিল তাহ বিক্রয় করিয়। তাহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম শেষে অন্নাভাবে 



সমাজ ১১১ 

কএক প্রাণী মার! পড়িবার প্রকরণ উপস্থিত হইল তখন বিধাতা আমাকে এমত বুদ্ধি 
দিলেন যে যাহাতে আমারদ্দিগের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে অর্থাৎ আসনা ও চরকায় স্থতা 
কাটিতে আরম্ভ করিলাম প্রাতঃকালে গৃহকম্ম অর্থাৎ পাটি ঝাটি করিয়া চরকা লইয়া! বসিতাম 
বেল! ছুই প্রহ্রপর্যযন্ত কাটনা কাটিতাম প্রায় এক তোলা স্থৃতা কাটিয়া স্ানে যাইতাম স্সান 
করিয়া রন্ধন করিয়া শ্বশুর শাশুড়ী আর তিন কন্টাকে ভোজন করাইয়া পরে আমি কিছু 
খাইয়! সরু টেকো লইয়া আসন! সুতা কাটিতাম তাহাও প্রায় এক তোলা আন্বীজ কাটিয়! 

উঠিতাম এই প্রকারে সততা কাটিয়া তাতিরা বাটাতে আসিয়। টাকায় তিন তোলাব দরে 

চরকার স্তা আর দেড় তোলার দরে সর আসন! স্থতা লইয়! যাইত এবং যত টাকা 

আগামি চাহিতাম তৎক্ষণাৎ দিত ইহাতে আমারদিগের অন্ন বস্ত্রের কোন উদ্বেগ ছিল 

না পরে ক্রমে২ এ কর্মে বড়ই নিপুণ হইলাম কএক বৎসরের মধ্যে আমার হাতে সাত গণ্ডা 
টাকা হইল এক কন্থার বিবাহ দিলাম এ প্রকারে তিন কন্তার বিবাহ দিলাম তাহাতে 

কুটুত্ধতার যে ধারা আছে তাহার কিছু অন্যথা হইল না রীড়ের মেয়্য| বলিয়া কেহ স্বণ। 

করিতে পারে নাই কেননা ঘটক কুলীনকে যাহা দিতে হয় সকলি করিয়াছি তৎপরে 

শ্বশুরের কাল হইল ত্ৰাহার শ্রাদ্ধে এগার গণ্ডা টাকা খরচ করি তাহা তাতিরা আমাকে 

কর্জ দিয়াছিল দেড় বৎসরের মধ্যে তাহা শোধ দিলাম কেবল চরকার প্রসাদাৎ এতপধ্যস্ত 

হইয়াছিল এক্ষণে তিন বৎসরাবধি ছুই শাশুড়ী বধূর অন্নাভাব হইয়াছে সুতা কিনিতে 
তাতি বাটাতে আসা দূরে থাকুক হাটে পাঠাইলে. পূর্ববাপেক্ষা সিকি দরেও লয় না ইহার 
কারণ কি কিছুই বুঝিতে পারি না৷ অনেক লোককে জিজ্ঞাস করিয়াছি অনেকে কহে যে 

বিলাতি স্তা বিস্তর আম্দীনি হইতেছে সেই সকল সুত! তাতির কিনিয়া কাপড় বুনে। 
আমার মনে অহঙ্কার ছিল যে আমার যেমন স্থতা এমন কখন বিলাতি সুতা হইবেক ন! 
পরে বিলাতি সুতা আনাইয়৷ দেখিলাম আমার সুতীহইতে ভাল বটে তাহার দর শুনিলাম 

৩৪ টাকা করিয়। সের আমি কপালে ঘ! মারিয়। কহিলাম হা বিধাতা আমাহইতেও দুঃখিনী 

আর আছে পূর্বে জানিতাম বিলাতে তাবৎ লোক বড় মানুষ বাঙ্গালি সব কাঙ্গালী এক্ষণে 
বুঝিলাম আমাহইতেও সেখানে কাঙ্গালিনী আছে কেননা তাহার! যে ছুঃখ করিয়া! এই 

স্থতা প্রস্তুত করিয়াছে সে ছুঃখ আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি এমত ছুঃখের সামগ্রী 

সেখানকার হাটে বাজারে বিক্রয় হইল না একারণ এ দেশে পাঠাইয়াছেন এখানেও যদি 

উত্তম দরে বিক্রয় হইত তবে ক্ষতি ছিল ন। তাহা ন| হইয়। কেবল আমারদিগের সর্বনাশ 

হইয়াছে সে সুতায় যত বস্্রাদি হয় তাহা লোক ছুই মাঁসও ভালরূপে ব্যবহার করিতে 
পারে না গলিয়া যায় অতএব সেখানকার কাটনিরদিগকে মিনতি করিয়া বলিতেছি যে 

আমার এই দরখাস্ত বিবেচনা করিলে এদেশে সুতা পাঠান উচিত কি অনুচিত 

জানিতে পারিবেন। কোন ছুঃখিনী স্থতা কাটনির দরখাস্ত ।- সং চং। 

শান্তিপুর 



১১২,  স্বগত্বাদ পত্রে সেক্কাবেলক্ষ কখা 

(১২ জানুয়ারি ১৮২৮। ২৯ পৌষ ১২৩৪ ) 

সঞ্চয় ভাণ্ডার ।__-আমরা ছুঃখিত হইয়া! সঞ্চয় ভাগ্ডারের সমাচার প্রকাশ করিতেছি 

শরযুত বাবু গদাধর মেট বূপনারায়ণ বসাক বিজয়কৃষ্ণ সেট ভূবনমোহন বসাক ইহারা 

চারি জনে সখ্যতাভাবে এঁক্য হইয়া সঞ্চয় ভাণ্ডার নাম দিয়া এক লোকোপকারজনক 
ব্যাপার ইংরাজী ১৮২৪ সালের জানুআরি মাসে আরম্ভ করিয়াছিলেন ১৮২৭ সালের 
৩১ ডিসেম্বর তারিখপর্য্যন্ত এ কন্ম চলিবেক এমত ভরস৷ পূর্বে ছিল না যেহেতুক 

কর্মারভ্ত সময়ে সম্পীদ্কের। চারি বৎসরপধ্যস্ত নিয়ম করিয়াছিলেন তথাচ খেদের বিষয় 

এই যে সঞ্চয় ভাগ্ডারে যে সুধারা হইয়াছিল তাহা! প্রায় পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন যদ্যপি 

বিস্বৃত হইয়া থাকেন তাহা স্মরণ কারণ কিঞ্চিৎ স্থল লিখি সঞ্চয় ভাগারের কর্ম ৬৪ 

চৌষট্টি অংশে বিভক্ত হইয়! প্রত্যেক অংশের মূল্য ৫০ পঞ্চাশ টাকা করিয়া স্থির হয় এ 

সকল অংশ এ মূল্য দিয়া লইয়া অংশিরা প্রতি মাসে দশটাকা করিয়া! দিবেন এই সকল 
টাকার বুদ্ধি অর্থাৎ সথদহইতে শ্রীযূত কোম্পানি বাহাঁছরের লাটরি টিকিট ক্রয় হইবেক 

তাহাতে যত টাক! প্রাইজ হইবেক তাহা অংশির1 বিভাগমত পাইবেন লভ্য না হইলেও 

মূল ধনের কোন হানি হইবেক ন| ইত্যাদি এই নিয়মান্ুসারে চারি বৎসরপধ্যন্ত নির্বিক্ে 

কর্ম সম্পন্ন করিয়া গত ১ জান্ুআরি অবধি অংশিরদিগের মূল ধন ফিরাইয়া দিতেছেন 

যখন যিনি আপন২ কাগজপত্র লইয়া যাইতেছেন কর্মচারি তৎক্ষণাৎ তাহার অংশ ৫২০৮০ 

পাচ শত কুড়ি টাকা দুই আনা ফিরাইয়া দিতেছেন ইহাতে কর্মকর্তীদিগকে ধন্যবাদ 

দিলাম যদ্রি বল হহাতে কর্মকর্তাদিগকে ধন্যবাদ দেওনের বিষয় কি হইয়াছে 

উত্তর অস্মদাদির দেশে সাধারণে অর্থাৎ বহু অংশী হইয়া এক কর্ম নির্বাহ কর! 

স্থদূরপরাহত ছুই তিন জনে এক কর্থারস্ত করিয়া তাহার সংবৎসরের লভ্য ও ক্ষতি 

বিবেচনা না হইতেই বিবাদ উপস্থিত হয় এ ব্যক্তিরা বাঙ্গালি চোষটি জনকে 

বুঝাইয়। কন্মনির্বাহ করিয়াছেন ইহাতে তাহারদিগের প্রতি কেহ সন্দেহ করেন 
নাই। যদি বল অল্প বিষয় ইহাতে ভদ্রলোকের সন্দেহ কেন হইবেক উত্তর আমারদিগের 

দেশের লোঁক প্রায় তাবৎই তর্কবাগীশ অর্থাৎ কেহ কোন কম্মারস্ত করিলে অগ্রে তাহাতে 

নানাদোষারোপ করেন তাহাতেই প্রায় সাধারণে এঁক্য হইয়া কোন কর্শ হয় না অতএব 

ইহারদিগকে ধন্যবাদ দিতে হয় কারণ ইহারদ্রিগের দ্বারা এমত প্রমাণ পাওয়া গেল যে 

আমারদ্িগের দশে এক্য হইয়াও কর্ম হইতে পারে ইহার দৃষ্টান্তের স্থল সঞ্চয় ভাঁগার হইল। 

(২০ জুন ১৮২৯। ৮ আযাঢ় ১২৩৬) 

গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি।_গত কএক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও গৌড় রাজোর 
সর্বত্র অনেক ধন বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার কোন সন্দেহ নাই অতএব কি কারণে বৃদ্ধি হয় 
তাহার অনুসন্ধান করা আমারদিগের স্ৃতরাৎ আবশ্যক অতএব লিখিতেছি এই দেশের 



সমাজ ১১৩ 

পূর্ববাপেক্ষা যে এক্ষণে অবস্থাস্তর হইয়াছে ইহার কারণ এই যে পূর্ব্বাপেক্ষা ভূম্যাদির মূল্য 
বৃদ্ধি হইয়াছে দ্বিতীয়তঃ এ দেশে অবাধে বাণিজ্যব্যাবপায় চলিতেছে বিশেষতঃ অনেক 

ইউরোপীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম হইয়াছে অতএব এই ত্রিবিধ কারণকে দৃট়ীভূত করণার্থে 
নানাপ্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়! যাইতে পারে যেহেতুক এ সকল কারণ সহজেই 
প্রত্যক্ষ অতএব তাহার ভূমিকার অপেক্ষা নাই যেহেতুক প্রত্যক্ষে কিং প্রমাণং। পূর্ব 

ত্রিশ বৎসর যে সকল ভূমি ১৫ পনের টাকা মূল্যে ক্রীতা৷ হইয়াছিল এক্ষণে ৩০০ তিন শত 

টাকা পধ্যন্ত তাহার মূলা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দুষ্ট এমতে ভূম্যাদির 
মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদ বৃদ্ধি হইয়াছে যে সকল লোক পূর্বে কোন 

পদেই গণ্য ছিল না এক্ষণে তাহার! উত্কুষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে 

এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা হৃন্বতাকে পাইয়া তাহারদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ 

পাইতেছে। 
এই মধ্যবিত্তেরদিগের উদয়ের পূর্বে সমুদয় ধন এতদ্দেশের অত্যন্প লোকের হস্তেই 

ছিল তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাতে জনসমূহ সমূহ ছুঃখে 
অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক রেেশে ক্লেশিত থাঁকিত অতএব দেশ ব্যবহার ও ধশ্মশাসন 

অপেক্ষা এঁ পূর্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্তনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও 
হইবে এই নৃতন শ্রেণীহইতে যে সকল উপকার উৎপাদ্য তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত এবং 
এ অসংখ্যোপকাঁর কেবল গৌড়দেশস্থ প্রজার প্রতিই এমত নহে কিন্ত ইংগ্নগুপতির 

এতর্দেশীয় রাজোর সৌভাগ্য ও হ্ক্র্্য প্রতিও বটে। অতএব যেহেতুক লোকেরদিগের 

যখন এ প্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইল তখন স্বাধীনতাও অদূরে সেই শ্রেণী প্রাপ্তা হইবেক। ইহার 

অধিক দৃষ্টান্ত কি দিব ইংগ্রণ্ডের পূর্ব বৃত্বাস্ত দেখিলেই প্রত্যক্ষ হইবে । 

যেহেতৃক ইংগ্গুদেশে নারমন্ রাজার জয় হইলে পরে প্রজা সমস্ত তদধীন হইল এবং 
তথাকার ভূম্যধিকারিরা যে প্রকার এতদ্দেশীয় জমীদার সকল কিয়ৎকালপর্য্যস্ত কালযাপন 

করিয়াছিলেন তাহারাঁও সেইরূপে কালযাঁপন করিতেন কিন্তু তাহারদিগের ধন বৃদ্ধি অষ্টম 

হেনরী রাজার সাম্রাজ্যপত্যস্তই সংখ্যা তদনন্তর ওলিবর ক্রামওয়েলনামক এক কসায়ের পুত্র 

প্রথম চারল্সনামক রাজাকে শিরশ্ছেদনপূর্ববক রাজ্যচাত করাতে ইত্ণ্ডে প্রজার প্রতৃত্ব 

দেখিয়া! সকলে বিন্ময়াপন্ন হইলেন ও ধন্যবাদ করিলেন। অপর অত্যুচ্চ কিন্বা৷ অতিহীনা- 

বস্থাবস্থিত এই দ্বিবিধ লোকব্যতীত মধ্যবিংলৌকের অভাব পক্ষে আরও দৃষ্টান্তের স্থল 

এই যে স্পেনদেশেতে যে ব্যক্তির সঙ্গতি হয় সেই ব্যক্তিই স্বচ্ছন্দে মানস ও ট্দহিক কোন 

ক্লেশ স্বীকার না করিয়া তদ্দেশের হিভাল্গো অর্থাৎ রাজার ন্যায় স্পদ্ধাপ্রাপ্ত হয়। অপর 

হতভাগ্য পোলগ্ড দেশেও দেখা যাইতেছে যে সে স্থানের ভূমি বিক্রয় হইলে প্রজাও ভূমির 
সহিত বিক্রীত হয় এতৎসমূহ দৃষ্টান্তে এই প্রসিদ্ধ হইতেছে যে এ গৌড় রাজ্োর মধ্যবিত্ত 
অবস্থাবস্থিত প্রজাসমস্ত যেরূপ সুস্থ সন্তষ্ট এরূপ অন্তত্র কুত্রাপি দৃষ্টচর নহে। ফলিতাথ 

১৫ 



১১৪ স্ওন্লাদ পত্রে স্েক্কাব্লেন্র কথা 

এপ্রকার এ দেশের ব্যবস্থান্তর হওয়াতে যেসকল উপকারোপযোগি ফলোৎ্পত্তির সম্ভাবনা 

তন্মধ্যে অর্থে চলাচল এক প্রধান ফল দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক ধন আর সার মৃত্তিকা ইহা 
রাশীরুত হইলে কোন ফলোদয় হয় না কিন্তু বিস্তীর্ণ হইলেই ফলোৎ্পত্তির নিমিত্ত হয়। 

এক্ষণে এই কলিকাতা নগরে কৌড়ির ব্যব্হার প্রায় রহিত হইয়াছে এবং কিয়ৎকাল পরে 
তাহা সমুদায় লোপ হইবেক দশ বৎসর পূর্বে এ নগরে যে ব্যক্তি মাসে দুই তক্কা বেতন 
পাইত সে এক্ষণে চারি পাঁচ তঙ্কা৷ পাওয়াতেও তুষ্ট নহে এবং ইহাতেও এ সকল লোকের 
অপ্রীপ্তি পূর্বে যে স্ত্রধর ৮ তঙ্কা বেতনে কন্ম করিত সে এক্ষণে ১৬ তন্কা উদ্দ বিশ তঙ্কা- 

পর্য্যন্ত মাসিক পায় শ্রমেরও মূল্য পূর্ববাপেক্ষা এক্ষণে অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বে এক 
তঙ্কায় ১২ জন কৃষক লোক সমস্ত দিন শ্রম করিত এক্ষণে ৪ জনের অধিক এক টাকায় 

পাওয়া যায় না পূর্বে শালি ভূমি এক বিঘার রাজন্ব এক টাকা ছিল এক্ষণে ভূম্যধিকারিরা 

সেই ভূমির তিন চারি টাকা রাজন্ব চাহেন এবং ঘে তওুলের মোন ॥০ আট আনায় বিক্রয় 

হইত তাহার মূল্য এক্ষণে গড়ে ছুই টাকা হইয়াছে । অতএব এই প্রকার অবস্থান্তর ও রীতি 

পরিবর্তনের কারণ অবাধে বাণিজ্য বিস্তার ও ইংগ্নন্তীয় ম্হাশয়েরদিগের সমাগম ইহাই 

সাব্যস্ত বোধ হইতেছে । যেহেতৃক ১৮১৩ সালের চারটর অর্থাৎ সনন্দের পূর্বে এতদ্দেশীয় 
লোকের এমত বোধাধিকারের কোন লক্ষণ ছিল না যাহা এক্ষণে বিলক্ষণরূপে দেখ 

যাইতেছে কেবল ম্নাপলী অর্থাৎ অন্যব্যতিরিক্ত কোম্পানির তেজারতে লেকসকলের 

উদ্যম ভঙ্গ হইয়াছিল এবং ততপ্রযুক্ত যে সকল উপায়ে ইদানী উপকার দর্শিতেছে সে উপায় 

চিন্তায় & মনাপলীর বাহুল্যেতে ব্যাধাত জন্মিত কিন্তু ইউরোপীয় লোকের সমাগমেতে 

নীলের কৃষিকর্শ ব্যপ্ত হইয়াছে এবং এ ব্যবসায়ের দ্বারা তাহারদিগের নিজের ও ইংগ্রণ্ড ও 

ভারত বধ উভয় স্থানে অতুল এশ্বধ্য হইয়াছে আর এঁ নীলের কৃষিকম্মের প্রভাবে ভারতবর্ষের 
উর্ব্বরা ও অন্ধ্র ভূমিসকলের ও অঞ্চলের গুণাগুণ প্রকাশ পাইয়াছে। 

অপর যে সকল ব্যক্তি লিবরপুল ও গ্লাসগোপ্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যের স্থযোগ বিষয়ে 

প্রস্তাব করিয়াছেন তাহারাই বিতর্ক করিয়াছেন যে এতদ্েশের বাজারে বিলাতি জিনিসের 

অনেক প্রয়োজন আছে কিন্তু যাহারা এদেশহইতে সে দেশে বাণিজ্যার্থে কোন দ্রব্য লইয়া 

গিয়াছে তাহারদিগের উপচয় না হইয়া অপচয় হইয়াছে এ ঘটনার কারণ এই থে দ্রব্যের 
মূল্য লাঘব হইলেই ক্রেতার ক্রয়করণের ইচ্ছা! জন্মে অথবা কোন নৃতন অনৃষ্ট দ্রব্য দৃষ্ট হইলে 
গ্রাহকের গ্রাহকত। হয় এমতে দ্রব্যাদদির যথোপযুক্ত মূল্য লাভ সম্ভাবনায় এ দেশীয় দ্রব্য সে 

দেশে এবং সে দেশীয় দ্রব্য এ দেশে গমনাগমনের প্রয়োজন দেখা যায় অতএব উভয় দেশীয় 

দ্রব্যদ্ধারা ভারতবর্ষে ও ইংগ্নণ্ডে অধিকতর বাণিজ্য বিস্তার অবশ্য কর্তব্য ইহাতে যদি 

ইংগ্নণড ভারতব্ষীয় উৎপন্ন দ্রব্যের সাপেক্ষিত হয়েন তবে এতদ্েশীয় দ্রব্য প্রেরণের প্রতিবন্ধক 

মান্থুলরূপ ত্রিশূল সংহরণ না করিলে পহুছিতে পারে না। 
এই ভারতবর্হইতে কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারে প্রতি বৎসর ৪০ চল্লিশ লক্ষ 



সমাজ টি 
পৌগ রাজন্বরূপে সংগ্রহ হয় তন্মধ্যে ২০ কুড়ি লক্ষ এ কোম্পানির অংশিতে কৃতাংশ হয় 
অবশিষ্ট ইংগ্নগ্াধিকারের বেতন বণ্টনে পর্যাপ্ত । এতদ্বিষয়ে অধিক যাহা লিখিতব্য 
আছে তাহা বিবেচনা মতে পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইবেক সংপ্রতি পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন 
যে এতদ্দেশীয় লোক কালোনিজেশ্যন অর্থাৎ এ দেশে ইউরোপীয় লোকের চাসবাসে 
এতদ্দেশীয় লোকের যে অসম্মতির জনরব হইয়াছে সে কুরব নীরবকরণে উদ্যুক্ত হুউন 
অর্থাৎ এদেশীয় সকলে একবাক্য হইয়া পালিমেন্টনামক ম্হাঁসভায় এতদ্বিষয়ে এক প্রার্থন। 
পত্র প্রেরণ করিলে অনায়াসে প্রায়াস সিদ্ধি হইবেক। বংদু। 

(৩১ অক্টোবর ১৮২৯। ১৬ কান্তিক ১২৩৬) 

স্থপ্রিম কোর্ট ।_-গত সোমবারের ইত্ডিয়া গেজেটে লেখা আছে যে বর্তমান টম্ম্ের 

পঞ্চম দিবসে স্বপ্রিমকোর্টে বিচারহওনার্থে কেবল ৫ পাঁচ মৌকদ্মা উপস্থিত হইয়াছিল 

ইহার পূর্বে টর্মের আরম্তকাঁলে ২০ বিংশতি মোকদমার ন্যন থাকিত না। হিন্দুলোকেরা 
এখন তুক্ত ভোগের দ্বারা উত্তম শিক্ষা পাইতেছেন। আপনারদের দৃষ্টিগোচরে অনেক বড়ং 

ঘর স্থপ্রিমকোটে মোকদ্দমাকরণেতে একেবারে বিনষ্ট হওয়াতে তাহারদের ক্রমে২ এই বোধ 
জন্মিয়াছে যে তাহারদের প্রতি এ মৌঁকদ্দমীকরণের অশেষ বৈরক্ত্য ও অসীম খরচা 

আনয়নাপেক্ষা সকল বিবাদ আপোসে মিটাইয়। দ্েওয়। পরামৃশ্য । পা্ডিতাবিষয়ে অদ্বিতীয় 

স্থপ্রিমকোটের পণ্ডিত ঘে ভমৃত্রাঞ্জয় বিদ্যালক্কার তিনি কহিতেন যে ধনাঢ্য যত লোক 

স্থপ্রিমকোটে প্রবিষ্ট হইয়াছেন তাহারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া সেই আদালত হইতে মুক্ত 

হইয়াছেন ইহা বাতিরেকে আর কিছুই দেখি নাই । এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমারদের 
সর্বদা দৃষ্ট হইতেছে । অনেক লোক ইহার পূর্বের ধনি ও সম্বান্ত লোকেরদের মধ্যে গণ্য 
ছিলেন তাহার এক্ষণে মোকদ্মাকরণের দ্বারা পক্ষহীন পক্ষির মত অত্যন্ত দুঃখী হইয়া 

বেড়াইতেছন। ইহার পূর্বেব মোকদ্দমাকরণ বিষয়ে সকল লোকেরি এমত চেষ্টা ছিল যে 
তাহা এক প্রকার বায়ুর মত। আমারদের স্মরণে আইসে যে ইহার পূর্বের স্থপ্রিমকোর্টে 

মোকদ্দমাকরণ অতিশয় সম্মমনের লক্ষণ ছিল বিশেষতঃ স্থপ্রিমকোর্টে” অমুকের ছুই তিনটা 
একুটির মোকদ্দম! চলিতেছে ইহা প্রকাশে তিনি যেরূপ সন্্রমপ্রাপ্ত হইতেন আমারদের বোধ 

হয় যে ছুর্গোৎ্সবে বিশ হাজার টাকা ব্যয় করিলেও তাদৃশ সম্মানপ্রাপ্ত হইতেন না। কিন্ত 
এতদ্দেশীয় লোকেরা এ বিষয়ে তৃপ্ত হইয়াছেন তাহারা দেখিতেছেন যে কলিকাতার মধ্যে 
ইংগ্নণ্তীয়েরদের প্রধান কুঠীর অধ্যক্ষের! বিংশতি বংসরপধ্যন্ত পরস্পর কারবার করিতেছেন 
কিন্ত একবারো স্থপ্রিমকোট্টে” প্রবিষ্ট হন নাই এবং তাহারদের মনে সৃতরাং এই জিজ্ঞাস্য 

হয় যে তাহার! যেরূপ অল্প ব্যয়ে বিবাদভগ্তন করেন আমরা সেরূপ কি নিমিত্তে না করিতে 

পারি। ইতগ্নণীয়েরা স্প্রিমকোর্টে মোকদ্মমাকরণ শেষোপায়ের ন্যায় জ্ঞান করেন ইহা 

সকলেই দেখিতেছেন এবং এদেশীয় লৌকেরদের এই বিবেচনা হইতেছে তাহারা বিবাদ 



১৯৬ গবাদ পত্রে সেক্াব্ে কথা 

উপস্থিত হইবামাত্র স্প্রিমকোর্টে মোকদ্দমাকরণ প্রথমোপায়ের নায় জ্ঞান করেন এই রীতি 

বহুকালাবধি চলিতেছে বটে কিন্তু তাহা অতিশয় অপরামৃস্ | 

(১২ ডিসেম্বর ১৮২৯। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৩৬) 

কলিকাতায় সভ1।-_-আগামি ১৫ তারিখে কলিকাতার টৌনহালেতে নীচের 

লিখিতব্য অভিপ্রায়ে কলিকাতানিবাসি সাহেব লোকেরদের এক বৈঠক হইবেক। 

কোম্পানির ফরমানের মিগ্লাদ অতীতে চীনদেশ ও ইংগ্নগুদেশে যে বাণিজ্যব্যাপার চলে 
তাহাতে সর্বসাধারণ লোকের অধিকার ও ইউরোপীয় লোকেরা স্বচ্ছন্দে ভারতবর্ষে আসিয় 

বসতি করিতে পারেন এই উভয় কর্মের নিমিত্তে পালিমেণ্টে দরখাস্ত প্রেরণ করিবেন । 

কলিকাতাস্থ ইঙ্গরেজী সমাচার পত্র পাঠ করিয়া আমারদের বোৌধ হয় যে সেই সভায় 

অনেক সাহেবলোক একত্র হইবেন এবং সেখানে যে বাঁদানুবাদ হইবে তাহার শুশ্রাষা 

সকলেরি হইবে । 

(২ জানুয়ারি ১৮৩০ | ২০ পৌষ ১২৩৬) 

ক্লোনিজেসিয়ান অর্থাৎ ইঙ্গরেজলোকের এপ্রদেশে চাসবাসবিষয়ক ।-_শ্রীযুত 

চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । 

গত ১৯ ডিসেম্বর ৬ পৌষের সমাচারদর্পণ ও বঙ্গদ্ূত কাগজে দেখিলাম টৌনহাল 
সমাজে যে বিষয় উপস্থিত হইয়াছিল তাহ! বিশেষ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমি 

কিঞ্চিৎ লিখি চক্দ্রিকায় স্থান দিবেন । 

প্রথমতঃ প্রকাশ পায় ষে কোম্পানি বাহাদুরের ফরমানের অর্থাৎ ইজারার মিয়াদ 

অতীত হইলে যে বিষয়ের নিয়মের আবশ্তকতা হয় তদ্বিযয়ে টৌনহালে অনেক 
ইউরোগীয় ও এতদ্দেশীয় লোক সমাগত হইয়াছিলেন । 

ইহাতে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক এ সভায় কত এবং কেকে 

সমাগত হুইয়াছিলেন তাহা কি কারণে প্রকাশ করেন নাই । অন্্মান করি দর্পণপ্রকাঁশক 
কোন ইঙ্গরেজী সমাচার পত্রহইতে তরজমা করিয়াছিলেন তর্ষ্টে বঙ্গদূতে প্রকাশ হইয়াছে 
যাহ! হউক এ সমাচার প্রথম প্রচারকের প্রতি আমার জিজ্ঞাস্য হইল অপর এ সভায় 

যে কএক বিষয়ের পরামর্শ হইয়াছে তাহাতে আমার যে২ আপত্তি আছে তাহা পশ্চাৎ 
লিখিব সংপ্রতি | | 

পরামর্শসিদ্ধ পঞ্চম কথা শ্রীযুত বাবু হ্বারকানাথ ঠাকুর প্রসঙ্গ করিলেন এবং শ্রীযুত 
বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাহার সহায়ত করিলেন & পরামর্শসিদ্ধ কথার অভিপ্রায় এই ষে 
ভারতবর্ষের ত্রিটিস সবজেকটের ভূমির দখল পাঁওনের যে প্রতিবন্ধক আছে এবং তাহারদের 
স্চ্ছন্দে এতদ্দেশে আগমনপূর্বক বসতির যে নিষেধ আছে তাহাতে এদেশের বাণিজ্য বা 
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কষিকম্ম কি শিল্পকর্মের উন্নতিহওনের এক মহাব্যাঘাত এবং সেই ব্যাঘাত দুরীকরণার্থে 
পালিমেন্টে দরখাস্ত দেওন কর্তব্য হয়। 

ইহাতে আমি বলি এদেশে যেপ্রকারে কৃষিকম্ম ও শিল্পবন্ম চলিতেছে ইহা এদেশীয়ের 
পক্ষে পরম মঙ্গল তাহার অন্যথা হইলে মহাছুঃখ হইবেক তাহার এক সাধারণ প্রমাণ দেখাই 
এদেশের দীন দরিদ্রের স্ত্রীসকল চরকার তা কাটিয়। কালযঘাপন করিত বিলাত হইতে 

শিল্প ষন্ত্রনিশ্মিত ন্তার আমদানী হওয়াতে তাহারদিগের অন্নাভাব হইয়াছে অতএব 
বিবেচনা কর শিল্পকর্মকারির। বিলীতে থাকিয়া এদেশের লোকের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে 
তাহারা এদেশে আইলে কি রক্ষা আছে। 

দ্বিতীয় প্রমাণ এই নগর মধ্যে ময়দাওয়ালা কত ছিল এক্ষণে ময়দার কল হওয়াঅবধি 
কত আছে তাহার অঙ্সন্ধান করিলে এ বাবুরা অনায়াসে জানিতে পারিবেন যে ইঙ্গরেজ 
লোক শিল্পবিদ্যার উন্নতি করিলে মজুরদার লোকের কি দুরবস্থা হইবে । অপর গোর! 

লোক কৃষিকর্ম করিলে এদেশের দীন কষকিগকে কোথায় পাঠাইয়া দিবেন তাহ] স্থির 

করিয়া গোরা কৃষক আনিবার প্রার্থনা করিলে ভাল হয় নচেৎ আপন দেশীয়েরদিগের 

অমঙ্গল করিয়। বিদেশীয়েরদিগের মঙ্গল চিন্তা বা! প্রার্থনা করা কি পরামর্শসিদ্ধ হয় অপর 

যাহা লেখিতব্য পশ্াৎ লিখিব নিবেদনমিতি ১২ পৌষ ।-_-কস্যচিৎ জমীদারস্ত | 

আইন-কানুন 

(১৯ এপ্রিল ১৮২৩ । ৮ বৈশাখ ১২৩০ ) 

নৃতন আয়িন।--কলিকাতা৷ শহরের বন্দোবস্ত কারণ শ্রীশ্রীযূত নবাব গবর্ণর জনেরেল 

বাহাদর ইংরেজী ১৮২৩ সালের মাহ মার্চের ১৪ তারিখের কৌসলের সভাতে ঘে আয়িন 

নিরূপণ করেন তাহার চুম্বক তর্জমা এই | 

এইক্ষণে বারম্বার সমাচার পত্রাদিতে নানাবিধ অসঙ্গত ও অযথার্থ বিবরণ কলিকাতা 

নগরস্থ ছাপাখানাতে ছাপা হইয়৷ প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহার নিবারণার্থে এবং শহরের 
মধ্যে সমাচারপত্র এবং অন্ত২ লিপি ও পুস্তক প্রভৃতি যাহ! প্রত্যহ কিম্বা কোন নিক্পিত 

দিবসে ছাপা হইয়! প্রকাশিত হয় এবং যাহাতে সরকারী সমাচারের বিশেষতো রাজকীয় 

কম্মের বিবরণ ও বাদান্থবাদের প্রসঙ্গাদি থাকে তাহা ছাপা ও প্রকাশ হওনের ধারা 

আয়িন অনুসারে নিরূপণ করা অতিকর্তব্য এবং আবশ্তক এ কারণ শ্রীশ্রীযুত ইং্ণ্ডের 
আয়িন মতে যে ভার ও ক্ষমতা তাহাতে আছে তদ্ছসারে কৌসলের সভাতে নীচের 
লিখিত ধারান্মারে আজ্ঞা প্রকাশ করিলেন । 

প্রথম ধারা ॥__-কলিকাতা শহরের স্থগ্রীমকোর্ট অদালতে এই আয়িনের রেজষ্টরী 



১১৮ সংবাদ পত্রে মেকাভ্্র ক্রথা 

হওনের তারিখ অবধি ১৪ দিবস মেয়াদের পরে কোন ব্যক্তির এমত ক্ষমত। থাকিবেক ন৷ 

ঘে স্বয়ং কিন্বা অন্য কোন মন্তুযের দ্বার শহরের মধ্যে কোন সমাচার পত্র কিন্বা। অন্য কোন 

কাগজ অথব। কোন কেতাব উপরের লিখিত বিবরণ বিষয়ে অর্থাৎ সরকারী সমাচার ও 
রাজকীয় কর্তবের বিবরণ ও বাদান্থবাদের ও সরকারের রীতি ও ধারাদির প্রসঙ্গে কোন 
ভাষাতে প্রত্যহ কিম্বা কোন নিরূপিত কালে হ্জুরের প্রধান সেকটারি সাহেব কিন্া তাহার 
প্রতিনিধির দস্তখত সম্বলিত শ্রীশ্রীযুতের হজুর কৌসলের লাইসেন্স অর্থাৎ অনুমতি পত্র 
ব্যতিরেকে ছাপ করে কিন্বা প্রকাশ করে। 

দ্বিতীয় ধারা ॥-_যে ব্যক্তি শ্রীশ্রীযুতের এ অনুমতি পত্র লইতে চাহে তাহার, 
কর্তব্য এই যে আপন দরখাস্ত সম্বলিত নীচের লিখিত বিষয়ে এক আফিডেবিট অর্থাৎ 

হলফনামারূপে এক লিপি প্রস্তত করিয়। প্রধান সেকটারি কিন্বা তাহার প্রতিনিধি যে 

সাহেব থাকেন তাহার নিকটে দাখিল করে। তাহাতে এই সমস্ত লেখা থাকিবেক 

প্রথম যে সকল লোক প্রিন্টর অর্থাৎ ছাপাকারী তাহারদিগের প্রত্যেকের নাম ও উপাধি 

ও নিবাস । দ্বিতীয় প্রত্যেক এডিটরের নাম ও ঠিকানা । তৃতীয় কাগজ ও কেতাবের 
মালিকের নাম ও ঠিকানা যদি তাহার! প্রিপ্টর ও এডিটর ব্যতিরিক্ত দুই জনহইতে 
অধিক হয় তবে তাহাঁরদের মধো যে ছুই জন কলিকাতা শহর কিম্বা তাহার আশপাঁশের 

নিবাসী ও অন্যাপেক্ষা অধিক অংশের মালিক হয় তাহারদের নাঁম ও ঠিকানা । চতুর্থ 
যে ছাপাখানীয় এ কাগজ ও কেতাঁব ছাপা হইবেক তাহার ঠিকানা । পঞ্চম যে কাগজ ও 

কেতাব ছাপা করণের মনস্থ হয় তাহার নাম । 

তৃতীয় ধারা ।--উপরের লিখিত তাবৎ বিষয় এক কাগজে লিখিয়া৷ শপথ পূর্বক 

আপন২ দন্তখত করিয়া! দাখিল করিবেক তাহার প্রমাণার্থে তাহারদিগের আবশ্যক যে 
তাহারা এই শহরের কোন জঙগ্িস সাহেবের সাক্ষাতে হলফ করে এ কারণ পুলিসের তাবৎ 
জষ্টিস সাহেবেরদিগঞ্ষে হুকুম হইয়াছে যে য্দি কেহ ত্াহারদের নিকটে এ বিষয়ের কারণ 

হলফ করিতে আইসে তবে তাহার! তাহার স্থানে রস্থম রূপে কিছু ন। লইয়া দস্তর মৃত 

তাহাকে হলফ করাইবেন। 

চতুর্থ ধারা ॥_-আফিডেবিট মতে এক কাগজে ছাপাকাঁরী ও এডিটর ও মালিক 

লোকের নাম লিখিয়া দেওনের নিমিত্তে দ্বিতীয় ধারাতে হুকুম আছে অতএব যদি তাহারা 

চারি জনহইতে অধিক না হয় এবং তাহারা শহর কলিকাতার কিন্বা এ শহরের আশপাশ 

দশ ক্রোশের মধ্যের নিবাসী হয় তবে এ সকল লোকের হলফ ও দস্তখত পূর্বক এ কাগঞ্জ 

দাখিল হইবেক যদি তাহ!র! চারি জনহইতে অধিক হয় তবে তাহাঁরদের মধ্যে চারি জন 

কিম্বা যয় জন উপরের লিখিত সরহদ্দের মধ্যে বাস করে তাহারদের দস্তখত ও হলফের 

আবশ্যকতা হইবেক। 
পঞ্চম ধারা ॥--উপরের লিখিত লোক অর্থাৎ ছাপাকারী ও এডিটর ও মালিক 
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যাহারদের নাম আফিডেবিটের কাগজে লেখা থাকিবেক তাহারদের মধ্যে কেহ বদলি 

হইলে কিন্বা পূর্ব নিবাস ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইয়া বাস করিলে এবং ছাপাখানা 
ও ছাপার কাগজ কেতাবের নাম বদল হইলে এবং শ্রীশ্রীফতের কৌসলের সভাহইতে 

এ বিষয়ের হুকুম হইলে প্রথম আফিডেবিটের কাগজের মত দ্বিতীয় এক কেতা৷ কাগজ 

পুনর্ববার দাখিল করিতে হইবেক। ও এমন হুকুম হইলে এ বিষয়ের এক এত্বালানাম প্রধান 

সেরুটারি সাহেব কিম্বা তাহার প্রতিনিধির দস্তখতে উপরের লিখিত ব্যক্তিরদিগের 
নিকটে পাঠান যাইবেক ও যে বাটীতে মেয়াদী কাগজ অথবা কেতাঁৰ ছাপা হওনের প্রসঙ্গ 

পূর্ব আফিডেবিটের কাগজে লেখা গিয়া থাকে তথায় এ এত্তালানামা পাঠান যাইবেক 
ও দ্বিতীয় বার আফিডেবিটের কাগজ উপরের লিখিত নিয়ম মতে দাখিল না হইলে 

মেয়াদী কাগজ ও কেতাঁবের ছাপা ও প্রকাশ হওন বিন! লাইসেন্সে কাগজাদি ছাপাদি 

হওনের ন্যায় বোধ হইবেক। 

ষ্ঠ ধারা ॥-_-যে লাইসেন্স প্রীশ্রীযুতের হজুর হইতে কোন ব্যক্তি কিন্বা ব্যক্তিরা প্রাপ্ধ 

হয় তাহা রদ করণের ক্ষমতা তাহাতে বর্তে। ও জানান যাইতেছে যে লাইসেন্স রদ 

হওনের বিষয়ে হজুরহইতে প্রধান সেরুটারি সাহেবের কিন্বা তাহার প্রতিনিধির দস্তখতী 

চিঠী প্রাঞ্ধি হওনমাত্রেই তাহা বাতিল বোধ হইবৈক। ও যদি লাইসেন্স রদ হওনের 

পরে এ মেয়াদী কাগজ কিন্বা কেতাব ছাপা হয় তবে তাহা লাইসেন্স না পাওয়া কালের 

ছাপ] হওয়ার ন্তায় বোধ হইবেক। এ প্রকার চিঠী মেয়াদী কাগজের কিম্বা কেতাবের 

ছাপাখানায় পাঠান যাইবেক এবং এ লাইসেন্স রদ হওনের সম্বাদ সকল লোককে শহর 

কলিকাত। সরকারী গেজেটের দ্বার দেওয়। যাইবেক । 

সপ্তম ধারা ॥-_শহর কলিকাতার নিরূপিত সরহদ্দের মধ্যে কোন ব্যক্তি সরকার- 

হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত না হইয়া ঘি প্রথম ধারার উক্ত কোন মেয়াদী কাগজ কিন্বা কেতাৰ 

জ্ঞাতসারে কি ইচ্ছাপূর্ববক ছাপা করায় অথব! প্রচার করে কিন্বা স্বয়ং কর্তা অথবা তাহার 

মোক্তারকার অথবা চাকর ইচ্ছাপূর্ব্ক জ্ঞাতসারে এমত বিনা অনুমতির কাগজ কিনব 

কেতাব বিক্রয় করে কিন্বা কাহার সহিত বদলও করে কিন্বা কোন প্রকারে কোন জনকে 

দান করিয়। কি চাওয়াতে দিয়া বিলি লাঁগাইতে চাহে এবং যদিত্যাৎ কোন কেতীবখানার 

কর্তা কিম্বা দোকানদার অথবা যে স্থানে লোকেরা পড়িবার কারণ একত্র হয় সে স্থানের 

মালিক অথবা কোন সামান্ধ সভার স্থানের কর্তা কিম্বা তথাকার কর্মের নির্ববাহকারী 

ইচ্ছাপূর্বক ও জ্ঞাতসারে এমত বিনা অন্মৃতির কাগজ কিছ্বা কেতাব লোকেরদিগের 

ষ্টিকরণার্থে লয় কিন্বা কেহ চাহিলে দেয় কিন্বা পড়া যাইবার কি অন্য বাসনায় কোন 

ব্যক্তিকে দেয় তবে উপরের উক্ত প্রকার সকলের কোন প্রকার করণ জন্য অপরাধী 

হইবেক এবং এ সমস্ত অপরাধের প্রত্যেক অপরাধের প্রতিফলে চারি শত টাক৷ করিয়া 

জরিমানা তাহার স্থানে লওয়৷ যাইবেক ।*** *** তত 



১২০ বাদ পত্রে চেব্যাত্লে কথা 

( ২৮ আগষ্ট ১৮২৪ । ১৪ ভাল্র ১২৩১) 

নৃতন আয়িন।--কএক দিবস হইল কোম্পানি বহাদরের প্রবলাজ্ঞাদ্বারা হুগলি 
জেলায় ও কালনা মোকামে নৌকা গমনাগমনে প্রত্যেক ধ্লাড়ের কারণ চারি আনা কর 

নিরূপিত হইয়াছে । 
(১২ মে ১৮২৭। ৩০ বৈশাখ ১২৩৪ ) 

কলিকাতাস্থ সরিফ টি সি প্লৌডন সাহেবের প্রতি । 
আমরা (যাহারদের নাম নীচে লিখিত আছে ) তোমার নিকট যাজ্ঞ। করি যে তুমি 

কলিকাতাস্থ টৌনহালে কলিকাতাস্থ ব্রিটিস ও এতদ্বেশীয় লোকেরদিগকে স্াস্থ হইতে 
আহ্বান কর যে সেই সভাতে এই নগরের অত্যাবশ্যক নীচে লিখিত কএক প্রকরণের বিষয়ে 

সুস্পষ্ট আইন অথবা যদি আবশ্যকতা হয় তবে তত্দ্বিষয়ে নৃতন ব্যবস্থা করিতে পালিমেণ্টের 
নিকট দরখাস্ত দিবার উপযুক্ততা ও অন্ুপযুক্ততার বিবেচন। হয় । 

তৎ্সভাতে বিবেচনীয় প্রথম প্রকরণ এই। ইদানী কলিকাতায় যে নৃতন 
ইষ্টাম্পবিষয়ক আইন এবং সামান্তঃ তৃতীয় জর্জের ৫৩ সালের আইনের ১৫৫ ধারার ৯৮ 

৯৯ প্রকরণদ্বারা কলিকাতার সীমার মধো টেক্স বসাইতে এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টকে ষে 

পরাক্রম দেওয়৷ গিয়াছে তাহার বিবেচনা কর!। 
দ্বিতীয় প্রকরণ। কলিকাতা নগরে হিন্দু ও মুসলমানব্যতিরেকে যাহারা মরে 

তাহারদের একসেকিটার অথবা আদমিনিষ্েটরেরদের হাতে তাহারদের হিসাবি দেনার 

পরিশোধের কারণ তাহারদের যে ভূমি থাকে সে ভূমির দাওয়1! হইতে পারে এবং ষে 

তাহারদের স্ত্রীর তৃতীয়াংশ সে ভূমিহইতে বাদ দেওয়া না যায় ইহার বিষয়ে ভদ্রাভদ্্র 

বিবেচনা করা । 

তৃতীয় প্রকরণ। ইতগ্রগুদেশভিন্ন ইউরোপীয় অন্য দেশস্থ প্রজা যে কলিকাতার 
মধ্য ভূমি ক্রয় করিয়া আপনারদের উত্তরাধিকারিরদিগকে তাহা দান করিতে অন্থমতি 

পায় ইহার ভদ্রাভদ্রের বিবেচনা করা । 

চতুর্থ প্রকরণ। দেউল্যারদের উপকারের নিমিত্তে এবং তাহারদের উত্তমর্ণেরদের 

মধ্যে তাহারদের ধন সমা'নাংশে বিভক্ত হয় এতদঘ্বিষয়ে এক নৃতন ব্যবস্থা প্রার্থনা করার 
ভদ্রানদ্রের বিবেচনা করা । 

স্বাক্ষরকারিরদের নাম । 

জেপামর। আলেকজেগুর কালবিন। হরিমোহন ঠাকুর । রাধাকান্ত দেব। 

জে ইয়ং। কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।...রন্তম জি কাবাস জি।."*রসময় দত্ত ।"""জি জে 

গর্ন। জে কালডর। রামগোপাল মল্লিক। রামরতন মল্লিক । বৈষ্বদাম মল্লিক । 

রামমোহন রায়। রূপলাল মল্লিক। চন্দ্রকুমার ঠাকুর। শিবনারায়ণ ঘোষ। শাহ 

গোপাল দাস মনোহর দাস বং মাধুরি দাস।:" 



সমাজ. ১২১ 

(১৯ মে ১৮২৭। ৭ জ্যাষ্ঠ ১২৩৪) 

শ্রীযুত জন পামর সাহেবের ও অন্ত২ সভা প্রার্থকেরদের প্রতি । 
লিখিতং শ্রীটি প্লৌোভন সরিফ সাহেবের নিবেদনপত্রমিদং কাধ্যঞ্চাগে কলিকাতার 

টৌনহালে ১৭ মে তারিখে যে সভার বিষয়ে ইশতেহার দেওয়া গিয়াছে সে সভা ১৮১৭ 

সালের ৯ এপ্রিল তারিখের কলিকাতা গেজেটে যেমত আজ্ঞ। আছে যে এ সকল বিষয় 
প্রথমতঃ গবর্ণম্ণেকে জানাইতে হয় সেমত বিস্থৃতিক্রমে গবর্ণমেণ্টকে জানান যায় নাই 
অতএব গবর্ণমে্ট আমার নিকট তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অপর শ্রীশ্রীযুত 
বাইসি প্রিসিডেপ্ট ইন কৌন্সেল সে সভা অস্বীকার করিয়াছেন অতএব আমি এক ইশতেহার 
দিয়াছি যে সেই দিনে সে সভা টৌনহালে বনিবে ন|। 

দ্বিতীয়। প্রধান সেকটারি শ্রীযুত লসিংটন সাহেব যখন এতদ্বিষয়ে শ্রীপ্রীযুতের 
আজ্ঞ! আমার নিকট প্রেরণ করিলেন তখন তিনি আরো এই কহিলেন যে তোমারদের 

দরখান্তের প্রথম প্রকরণে যে বিষয়ের এ সভ|তে বিবেচনা হইত সেং বিষয়ের 

বিবেচনা করিবার নিমিত্তে ঘষে কোন সভা বসে ইহাতে শ্রীধুত কোট আফ 
ডাইরেক্তসের নিষেধ আছে অতএব শ্রীযুত সে নিষেধপ্রযুক্ত সভা করিতে অনুমতি দিতে 

পারেন না। 

তৃতীয়। কিন্ত শ্রীশ্রীযুত আমাকে এই কহিতে অনুমতি দিয়াছেন যে যেরূপ সভা 

বপসিতে ইশতেহার দেওয়া গিয়াছিল সেরূপ সভা বসিবেক না বটে কিন্তু ইঞ্টাম্প আইনের 
বিরুদ্ধে পালিমেণ্টে দিবার নিমিত্তে কোন দরখাস্ত অন্য স্থানে প্রস্তত করিয়া স্বাক্ষরের 

কারণ টৌনহালে রাখিতে বাধা নাই । 
চতুর্থ। শ্রীশ্রযুত আরো আমাকে এই কহিতে আজ্ঞা করিয়াছেন ষে তোমারদের 

দরখাস্তের শেষ তিন প্রকরণের বিষয় বিবেচনা করিবার নিমিত্তে সভার অন্থমতি যদি 

আমার দ্বার" শ্রীশ্রীযুতের নিকট ঘাক্রা কর তবে শ্রীশ্রীযুত মে সভা করিতে অনুমতি দিবেন 
ইতি। কলিকাতা ১২ মে ১৮২৭ সাল। 

পূর্ব লিখিত পত্রান্থসারে টৌনহালে ১৭ মে তারিখে যে সভার বিষয়ে ইশতেহার 
দেওয়া গিয়াছিল সে সভা হইতে পারিবে না অতএব নীচে স্বাক্ষরকারিরা সকলকে 

জানাইতেছেন যে আগামি বুধবার ২৩ মে তারিখে দিবা ছুই প্রহরের সময় একসচেঞ্জ ঘরে 

এক বৈঠক হইবেক এবং সরিফ সাহেবের প্রতি প্রথম দরখান্তে যে বিষয় লিখিত ছিল 

তদ্বিষয় সম্পর্কীয় যে দরখাস্তের সে সভাতে প্রসঙ্গ হইবেক সে দরখান্তের বিবেচনা 

হইবেক। 

গোপাল দাস মনোহর দ্াস।'*চন্দ্রকুমার ঠাকুর । শিবচন্দ্র দাস। আশুতোষ দে। 

রাধারুষণ মিত্র। ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় ।**"হরিমোহন ঠাকুর। জান পামর। 
রামগোপাল মল্িক। বীর নৃসিংহ মল্লিক । রামচন্দ্র মিত্র ।'"' 

সি ২২ 



১২২ সংবাদ পত্রে সেক্তালেন্র ক্রথা 

(২১ জুলাই ১৮২৭। ৬ শ্রাবণ ১২৩৪ ) 

ইষ্টাম্প।--গত বৃহস্পতিবার স্থপ্পিম কোর্ট আদালতে তিন জন জজ সাহেব বসিয়া 

বিবেচনাপূর্ববক নৃতন ইষ্টাম্প আইনে রেঞজিষ্টরি করিয়। আইন জারি করিতে আজ্ঞা 
দিয়াছেন অতএব অত:পর ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য না দিয্লা আর কেহ বাঁচিতে পারিবেন 
না। ইহার পূর্বে মফঃসলে লোকেরা আপনারদের পাট্টা কবুলিয়ৎ প্রভৃতির উপর যে 
ইষ্টাম্পের মূল্য দিত তাহা এক্ষণে কলিকাতার লক্ষপতিরদের উপরেও পড়িবে । 

(৩০ জুন ১৮২৭। ১৭ আষাঢ ১২৩৪) 

বাঙ্গলার বৃততস্ত।--শ্রিযূত সর ই এচ ইয়েষ্ট ধিনি বাঙ্গলার প্রধান বিচারকর্তা ছিলেন 

তিনি বাঙ্গালার বিষয়ে এক পত্র শ্রীযুত লার্ড লিবরপুল সাহেবকে লিখিয়াছিলেন এই 
বাঙ্গালার বাঙ্গালি লোক সংখা। প্রায় পাচ কোটি হইবেক ইহার অধিকাংশ এই প্রদেশে 

আছে এবং এই অধিক লোকের বিচারার্থ প্রায় ১৫০ শত ইংগ্নণ্তীয় জজ ও মাজিক্মিট 

তাবৎ শহরে ব্যাপিত হইয়াছেন অতএব এমত অল্প লোকদ্বারা বহুকম্ম নিষ্পন্ন করণে 

অক্ষম স্থতরাং বাঙ্গালি সদর আমিন ও মনসোব রাখিয়া সামান্য মোকদ্দমা সকল সম্পন্ন 

করান কিন্তু কর্ধের আধিক্য হওয়াতে এরূপ লোকের আধিকা হইতেছে অতএব ইহাতে 

কর্মের ুম্্ ন৷ হইয়৷ বরং মান্দ্য হইতেছে । 

অন্ত ব্যক্তিরদিগকে ভূম্যধিকারী করাতে কেবল তীহারাই তছৃপস্বত্বে স্বখী হয়েন 

এমত নহে তাহাতে অনেকেই স্বু্থী হইয়া থাকে এবং তছুপস্বত্বে বড়২ জমীদারেরা 

বাদশাহের ন্যায় হইয়া স্থখ ভোগ করেন বদ্ধমানের শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ কহেন যে তিনি 
আপন জমীদারিতে মালগুজারি করিয়াও প্রতিবসর দশ লক্ষ টাকা পায়েন ইহাতে 

অন্থুভব হয় যে তিনি আপন লভ্যের অর্দেকও অঙ্গীকার করেন নাই পূর্ব২ প্রজালোকেরা 

গবর্ণমেণকে জমীদার ও সর্বাধ্যক্ষ করিয়া বোধ করিত এক্ষণে জমীদার লোককেই তদ্রুপ 

মান্য করিবে এক ব্যক্তি বড় মানুষ জমীদার যাহার অধিক আয় আছে সেব্যক্তি এক 

জন ইতংরাজকে [যেব্যক্তি অল্প বেতনে অধিক শ্রম করে তাহাকে ] সামান্ত জ্ঞান করে 

জমীদারেরা প্রজ্ালোকের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন ষদ্যপি আপন 
জমীদারির মধ্যে পুলবন্দি ও রাস্তাবন্দি করিতে হয় কিম্বা চৌকীদারেরদ্রিগকে মাহিয়ানা 

দিতে হয় তবে প্রজীলোকের স্থানে চাদা করিয়া লয়েন কোন২ সঞ্চয়শীল জমীদার 
ব্যক্তিরা আপনং নগদ টাক ও কাগজপত্রাদি বিক্রয়দ্ধারা মী খরিদ করেন তাহার কারণ 
এই যে ইহাতে কর্ৃত্ব ও অধিক লভ্য হয়। 

গবর্ণমেন্ট যদ্যপি এক নৃতন আইন স্থাপন করেন তবে ইহাতে অধিক কর লভ্য 
করিতে পারে আর টেক্স প্রজালোকের উপর না করিয়া জমীদার লোকের উপর করিলে 

ভাল হয়। 



সমাজ. ১২৩ 

গত ২৪ এপ্রিল কলিকাতা ক্রো।নকেল নামক সমাচারপত্ত্রে এ বিষয় প্রকাশ 

হইয়াছিল পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থে ইহা আমরা সংক্ষেপে তর্জম! করিয়া স্থল তাতৎ্পধ্য 

প্রকাশ করিলাম ।--সং চং : 

(১৯ এপ্রিল ১৮২৮। ৮ বৈশাখ ১২৩৫ ) 

পেটি জুরি ।_-মামরা শুনিলাম যে এই মিসিলে যে২ ব্যক্তি পেটি জুরি হইয়াছেন 

তাহারদের মধ্যে ৩১ জন ইংগ্লণ্ডে জাত ইউরোপীয় লোক ও ২৬ জন এতদ্েশীয় ইংরাজ ও 

তিন জন বাঙ্গালি বিশেষতঃ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণমোহন দে ও তারিণীচরণ মিত্র । 

(২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৯। ১১ ফাল্ধন ১২৩৫) 

বেগারদিগকে রাস্তাতে ধরণ ।-_-লার্ড হেষ্টিংদ সাহেবের আমলে এই মত এক হুকুম 

হইয়াছিল যে কোম্পানির কোন এক সেনাপত্তি পথিমধ্যে যাত্রাকরত যদি গ্রামস্ত' কোন 

বাক্তিকে বেগার ধরিয়া আপনার জিনিসপ্রভৃতি বহান তবে তাহার শাস্তি হইবে আমরা 

সংগ্রতি শুনিতেছি যে শ্রী্নীযুত লার্ড কম্বরমীর সাহেব সেইমত হুকুম করিয়াছেন এবং যদি 

কেহ তাহ উল্লজ্ঘন করেন তবে তাহার অতিশয় শাস্তি হইবে । 

( ১৩ জুন ১৮২৯ । ২ আষাঢ় ১২৩৬ ) 

বিচারকর্তীর নৃতন নিয়ম ।-_-সংপ্রতি শুন! গেল যে জিলা হুগলির বিচারকর্তী 

শ্লীলগ্ীযুত স্মিথ সাহেব সকল গ্রামে এই নৃতন নিয়ম করিয়াছেন যে নীচ জাতির! সকলে 

একত্র হইয়া মিলিয়া রাত্রি কালে ষষ্টি হস্তে করিয়া গ্রামের ভিতরে চৌকি দ্রবেক এই হুকুম 

দিয়াছেন কারণ ডাকাতি কিম্বা কোন হচঙ্গাম উপস্থিত হইলে সকলে জনরব করিবে 

তাহাতে গ্রামের পাইক পেয়াদা এবং মণ্ডল ও অবশিষ্ট রাইয়ত লোকপ্রভৃতি সকলে একত্র 

হইয়| যাহাতে তাহা নিবারণ হয় তাহা করিবেক অনাথা বিচার কর্তীর নিকট যথ। বিধি 

শান্তি প্রাঞ্ধ হইবেক।--তিং নাং। 

সম্ত্রান্ত লোক 

(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ৪ আশ্বিন ১২২৫) 

মরণ ।__-গোপীমোহন বাবু এতর্দেশের মধ্যে অতি খ্যাত এবং সম্পত্তিতে ও সম্ভতিতে 

অখণ্ড ভাগ্যবান ও শিষ্ট ও অন্ুগত প্রতিপালক ও গুণজ্ঞ ও গণবান্ ও প্রিয়ম্বদ ছিলেন তিনি 

নান। স্বখবিলাসে ও সৎকন্মেতে ও পরোপকারেতে এতাবৎ্ কাল ক্ষেপণ করিয়া ১২২৫ 

সালের ১ আশ্বিন বুধবার ইহ লোক পরিত্যাগপূর্ধক পর লোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আপন 

সম্তানেরদের প্রতিপালনার্থে আশী লক্ষ টাকা রাখিয়া ও চিরজীবিনী কীর্তি সংস্থাপন 

করিয়া আপনি স্বকম্মান্ুযায়ি ফলভাগী হইয়াছেন। 



১২৪ বাদ পাত্রে ঈ্গেক্াকোেত্র কথা 

ইনিই পাথুরিয়াথাটা-নিবাদী ন্বনামধন্ত গোগীমোহন ঠীকুর। গৌপীমোহনের ছয় পুত্র, সুর্ধ্যকুমীর, 

চক্রকূমার, নন্দকুমার, কালীকুমার, হর়কুমীর ও প্রসন্নকুমীর ঠীকুর | 

(৮ এপ্রিল ১৮২০ । ২৮ চৈত্র ১২২৩) 

মরণ।-গত শনিবার ১ এপ্রিল ২১ চেত্র বাবু স্থধ্যকুমার ঠাকুর পরলোকগত 

হইয়াছেন কলিকাতাতে তাহার সুখ্যাতি ছিল অতএব তাহার কারণ অনেক লোক খেদ 
করিতেছে । 

(৩ জুন ১৮২০। ২২ জ্যাষ্ঠ ১২২৭) 

ইন্তাহার।_-সকলকে জানান যাইতেছে যে ক্রধ্যকুমার ঠাকুর কমরস্যল বাস্কের খজাধ্ধী 
ও এক অংশী ছিলেন সংপ্রতি তাহার পরলোক হওয়াতে তাহার ভ্রাতা শ্রুযুত বাবু চন্দ্রকুমার 
ঠাকুর সেই কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন । 

(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬। ২৩ মাঘ ১২৩২) 

শুভজন্ম ।-.১২ মাঘ মঙ্গলবার শ্রীযুত দেওয়ান প্রসন্ন কুমার ঠাকুর মহাশয়ের এক 
নবকুমার ভূমি হইয়াছেন তাহাতে আহ্লাদিত হইয়! বাবুজী মহাশয় সম্বিবেচনা করিয়া 
বহুবিত্ব ব্যয়দ্ধারা অনেক দীন ছুঃখি লোকেরদের ক্লেশ দূর করিয়াছেন এবং যাবদীয় 
বাদ্যকরকে ধনঘ্বারা সন্তষ্ট করিয়! বিদায় করিয়াছেন তাহাতে রবাহৃত দ্রীনাদ্রি কেহ ক্ষুপ্নমনা 

হইয়া গমন করে নাই । 

(১৩ মার্চ ১৮১৯। ১ ত্র ১২২৫) 

মরণ ।--গত ২৭ ফেব্রআরি ইং ১৭ ফাল্তণ বাং যশোহরের রাজা বাণীকগ রায় 

মরিয়াছেন তাহার বমংক্রম অনুমান ত্রিশ বৎমর হইয়াছিল। ইহার পিতা শ্রীক্ রায় 
এতদ্দেশে অতিখ্যাত এবং সংস্কৃত ও পারশী ও হিন্দী ও ইংরাজীতে বিদ্যাবান্ ছিলেন এবং 

তাহার গানশক্তি ও কবিতাশক্তি অতিশয় ছিল তাহার রচিত অনেক উত্তম গান 

গায়কের। অদ্যাপি গান করেণ। 

লোকনাথ ঘোষের 776 11909118 11891. ০16 17)08207 0/0615, 72015, 20772710073, 6৫৫. 

গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৬) বাণীক্ঠ রায়ের মৃত্যুর তাঁরিথ ভ্রমক্রমে ১৮১৭ সন বলিয়া! দেওয়া আছে। 

( ২৯ জানুয়ারি ১৮২০1 ১৭ মাঘ ১২২৬) 

শ্রীযুত লালাবাবু ।--দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌন্র শ্রীযুত রুষণচন্দ্র সিংহ তিনি 
লালাবাবু নামে খ্যাত ছিলেন তিনি কতক বৎসর হইল শ্রীবৃন্দাবন তীর্থ দর্শনার্থ গিয়াছিলেন 

এবং সেখানকার রাজার সহিত সাহিত্য করিয়া তত্প্রদেশে কতক জমীদারি লইয়৷ 
শ্ীবৃন্দাবনেই এশ্বধ্য পুরঃনর বাস করিতেন এবং সেখানে থাকিয়াই এতদ্েশীয় তাবছ্িষয়েরও 

তত্বাবধারণ করিতেন। সংপ্রতি সমাচার পাওয়া গেল ষে তিনি সেখানকার ও এখানকার 



সমাজ ১২৫ 

অনিত্য যাবৎ বিষয় পরিত্যাগপূর্বক পরমেশ্বর মাত্র নিষ্ঠচিত্ত হইয়া বৈরাগ্য ধন্দখ আশ্রয় 
করিয়াছেন এবং এহিক লজ্জ। নিবারণার্থ কেবল কৌপীনমাত্রাবলম্বন করিয়াছেন ও ক্ষুধা 
নিবারণার্থ এক সন্ধ্যামাত্র ব্রাহ্মণ গৃহঙ্ছের দ্বারে ভিক্ষোপজীবী হইয়াছেন ।-..তিনি চক্লিশ 
বৎসরবয়স্ক ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অবধি পুরুষত্রয়েতে ক্রম সঞ্চিত ধন ও খ্রশ্বধ্য ও অন্গমান 

নয় দশ লক্ষ টাকার জমীদারী এবং স্ত্রী ও পুত্র ও ইষ্ট বন্ধু জ্ঞাতি কুটম্বপ্রভৃতি পরিবার স্লেহ 
বিসর্জন করিয়া বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়াছেন ইহকালে এমত অন্যত্র সম্ভব হয় না । এখন ত্বাহার 

নিকটে যদ্যপি কোন আত্মীয় লোক যায় তাহারদের সহিত আলাপও করেন না তাহার 
যাবদ্িযয়ের অধিকারী তাহার পুভ্ত্র আছেন। 

(১৭ জুন ১৮২৭ । ৫ আষাঢ় ১২২৭) 

লালাবাবুর মৃত্যু ।...তিনি অন্থমান বার বৎসর হইল শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া বাস 

করিয়াছিলেন এবং সেখানে অনেক ধন ব্যয়পূর্ধবক প্রন্তরময় এক বুহৎ পুরী নিশ্মীণ করিয়া 

তাহার মধ্যে সমুদ।য় শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত অতি বুহৎ এক মন্দির করিয়াছিলেন ও তাহাতে 

তিন শ্রীমৃত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহার নিত্য সেবার পরিপাটা কত লিখিব তেমন অন্থত্র 
দেখা যায় না। সেই পুরীর এক প্রান্তে অতিখিশালা সেখানে অন্ধ অতুর নাগা সন্তাপী 
বৈরাগী বিদেশীয় প্রভৃতি সহশ্রং লোক প্রতি দিন নিয়ত থাকিত তাহারা ইচ্ছানুসারে 

আপন২ আহার অনায়াসে সরকারহইতে বরাওদরূপ পাইত বিশেষ২ দ্রিনে ইহাহইতে 
অধিকও জম! হইত। সেখানে আহারার্থী হইয়া যে যখন যাইত সে কদাচ বিমুখ হইত না 
এবং শ্রীবুন্দাবন তীর্থের অস্তঃপাতি রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড এই ছুই তীর্থ স্থান অপরিষ্কারে 

জঙ্গল হইয়া লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল তিনি সে ছুই স্থান পুনর্বধার সংস্কার করিয়া পূর্ব হইতে 
অধিক শোভান্বিত করিয়াছেন লোকে কহে যে তাহাতে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। 

এই২ কূপ সেখানে অনেক কান্তি প্রকাশ করিয়াছেন । তিনি সেখানে থাকিয়া এখানকার ও 

সেখানকার বিষয় রক্ষা করিতেন কিন্তু দুই বৎসর হইল এহিক বিষয় চেষ্টাত্যাগপূর্বক 
পারলৌকিক বিষয় চেষ্টাতে মনোনিবেশ করিয়া বৈষ্ণবধন্মাশ্রয় করিয়াছিলেন এবং মধ্যাহ্ন 
কালে পরের দ্বারে গিয়া মাধুকরী বৃত্তি করিয়া দিনযাপন করিতেন এঁহিক স্থখ লিপ্লা মনেও 
আনিতেন নী । সংপ্রতি ১২২৭ সালের ২ 'জ্যষ্ঠ ইং ১৮২০ সালের ১৪ মে রবিবারে 

চৌয়াল্পিশ বৎসর বয়সের কালে জ্ঞানপুর্বক তাহার শ্রবুন্দাবন প্রাপ্তি হইয়াছে । তিনি 
শ্রবৃন্দাবনে যে: কীন্তি করিয়াছেন তাহা বহুকাল থাকে এমত নির্বন্ধ করিয়াছেন । ততপ্রদেশে 

যে জমীদারি ও অন্ত২ বিষয় করিয়াছেন তাহাতে বৎসর২ যে লভ্য হয় তাহাতে সেখানকার 

খরচ স্বচ্ছন্দে চলিবেক | 

প্রীযুত শ্রীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যার 'লালাবাবু নামে একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। মোরেনো সাহেবও 

লালাবাবু সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন (17677211799 4769872% 0০৮7090৮ 

1026)। কিন্তু এগুলিতে জনপ্রবাদ ও মনোরম গল্পের ভাগই বেশী-কাঁজের কথা খুবই কম । মাসিক 'ফ্রে 



৯২৬ সংবাদ পাত্রে সেক্াব্েল্র ক্রখা 

অফ ইও্ডিয়া? পত্রের ১৮২৯, জুলাই সংখ্যায় (পৃ. ১৯৯-২*৩) লালাবাবুর মৃতু-প্রসঙ্গে কিছু লিখিত হইয়াছিল। 

ভারত গবন্মেপ্টের পুরাতন দপ্তর হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া আমি লালাবাবুর বৃন্দাবন প্রবাসের ইতিহাস 

১৯২৭ সনের 1)6)8001: 1%5% €% 1656) পত্রে প্রকাশ করিয়াছি। 

( ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ৮ ফাল্গুন ১২২৬) 

মরণ ।-_-কলিকাতার পাথুরেঘাটার রামলোচন থোষ স্থখ্যাতিমান লোক ছিলেন 

সংপ্রতি পীড়াগ্রস্ত হইয়! গত রবিবারে গঙ্গাধাত্র। করিয়া পথে আপন বিভবানুলারে ধন ব্যয় 

করিয়াছিলেন পরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

দেওয়ান রামলোচন ঘোষ পাথুরিয়াঘাটার ও গৌঁড়ীবাগীনের ঘোষ-বংশের প্রতিষ্ঠীতা। তিনি 

লেড়ী হেষ্টিংসের বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রিয়পাত্র থাকায় তিনি হেষ্টিংস সাহেবের 

দেওয়ান বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের পূর্বেধে যে-সকল বাঙালী ইংরেজীতে ছ্কৃতবিদ্য 

ছিলেন, রামলোচিন ঘোষ তাহাদের অন্যতম । অগাধ এশ্বধ্যের অধিকারী হইয়। তিনি মুক্তহস্তে জনহিতকর 

অনুষ্ঠানে অর্থব্যয় করিয়। গিয়াছেন। তিনি বরাহনগর আলমবাজারে গঙ্জাতীরে একটি স্নীনের ঘাট ও দ্বাদশ 

শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । আজও তাহ। লোচন ঘোষের ঘাট বলিয়। খ্যাত । 

(২৪ জুন ১৮২-। ১২ আধষাট ১২২৭) 

মরণ ।-__মোং শান্তিপুরের রামমোহন চট্টোপাধ্যায় অনেক কালপধ্যস্ত শ্রীযুত ব্রাক্কির 

সাহেবের দেওয়ানি কর্থে নিযুক্ত হইয়া অনেক লোকের সাহাধ্য ও সৎ কম্ম করিয়া সৌজন্যবূপে 

এতাবৎকাল ক্ষেপ করিয়াছেন সংপ্রতি তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে । এবং সাহেব 

তাহার কনিষ্ট ভ্রাতীকে সেই কম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তিনিও উপযুক্ত মত কম্ম করিতেছেন। 

(২১ জুন ১৮২৮। ৯ আষাঢ় ১২৩৫) 

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু ॥__-আমরা অত্যন্ত খেদপূর্বক সকলকে জানাইতেছি 

যে শ্রীলশ্রযুত রাকিয়র সাহেবের দেওয়ান কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধিনি বহু কালাবধি 
দেওয়ান হইয়া এ কণ্ম নির্বাহ করেন এবং সব্য ভব্য স্থশীলতায় এতম্নগরে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত 

ছিলেন তিনি গত বুধবার তারিখে ওলাউঠারোগে লোকাস্তর গমন করিয়াছেন ইহাতে 
এতন্নগরের আবাল বৃদ্ধ অনেকেই আক্ষেপ করিতেছেন এবং আমরা পরমেশ্বরের নিকট 

প্রার্থনা করি যে তিনি এ জগতে আমারদিগের এবং অনেককে যেম্ত স্থখে রাখিয়াছিলেন 

তদমুরূপ তাহার পরকাল স্থখে যাপন হয় ।--তিং নাং 

(১২ আগষ্ট ১৮২৭ । ২৯ আাবণ ১২২৭ ) 

মরণ।-.৩০ জুলাই রবিবার মোং কলিকাতার বাবু কাশীনাথ বশাক পরলোকপ্রাপ্ত 
হইয়াছেন তাহার বয়ঃক্রম আটাইশ বৎসর ছিল এবং তিনি অভিজ্ঞানবান লোক ছিলেন ও 

অনেকের প্রতিপালক ছিলেন তাহার কারণ অনেক লোক খেদ করিতেছে । 



সমাজ ১২৭ 

(৪ নবেম্বর ১৮২০। ২০ কান্তিক ১২২৭) 

মরণ।-_গত শুক্রবার ২৭ আকটোবর ১২ কান্তিক কলিকাতার বাবু জয়রুষ্চ সিংহের 
মৃত্যু হইয়াছে তাহার বয়ংক্রম অধিক হইয়াছিল না এবং তাহার সুখ্যাতি সর্বত্র ছিল। 

ইনি জোড়াসণীকো। সিংহ-পরিবীরের প্রতিষ্ঠীতা। দেওয়ান শাস্তিরাম সিংহের পুত্র, এবং স্বনামধন্য 
কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতামহ । | 

( ৪ এপ্রিল ১৮২১ । ৩ বৈশাখ ১২২৮) 

ইস্তাহার ।-_-জনাই সাকীমের শ্রীআনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতার ইড়িতলাঁর 

জমীদার তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে তাহার জমীদারি প্রভৃতি দৌলৎ যে আছে 
সে সকল শ্রযুত রাদনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নামে উইল করিয়াছে--.। 

(৮ সেপ্টেম্বর ১৮২১ । ২৫ ভান্্র ১২২৮) 

মোকাম কলিকাতার বড়বাজারের বাবু নীলমণি মল্লিক অতিভাগ্যবান লোক 

ছিলেন তিনি সম্পূর্ণ ধন রাখিয়া এই সপ্তাহে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার গুরসপুক্র ছিল 

না এক পোষ্সপুত্র রাখিয়াছিলেন সেই তাহার তাবৎ ধনাধিকারী হইয়াছে । 
রাজ। রাজেন্দ্র মলিক বাহাছুরই নীলমণি মল্লিকের পোষ়পুত্র | 

(১৭ নভেম্বর ১৮২১ । ৩ অগ্রহায়ণ ১২২৮) 

ইত্তাহার | ইন্তাহার দেওয়| যাইতেছে যে মোকাম কলিকাতার শ্রীযুত রোস্তমজী 
বইরমজী কোম্পানী খ্যাত ছিল সন ১৮২১ শাল ১৪ নবস্বর ইস্তক বইরমজী কওয়াশজী 
আপন অংশ লইয়া ভিন্ন হইলেন এই তারিখ ইন্তক রোন্তমজী কোওয়াশজী কোম্পানী 
খ্যাত হইল । 

শ্রীযুত যোগেশচন্্র বাগল “ভারতবর্ষে (চৈত্র ১৩৩৮; জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯) রুত্তমজী কাওয়াসজীর প্রামাণা 

চরিত-কথ প্রকাশ করিয়াছেন । 

(২৩ নভেম্বর ১৮২২ । ৯ অগ্রহায়ণ ১২২৯) 

মোং কলিকাতার পাথরীয়া ঘাটার দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বহুমূত্র রোগে 
পীড়িত থাকিয়া ২৬ কান্তিক রবিবার দিবা দশ দণ্ড সময়ে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন । 
ইহাতে তাহার আত্মীয়বর্গ অনেকে শোকান্বিত হইয়াছে ইনি সদ্বশজাত স্থশীল বিজ্ঞ বিচক্ষণ 
পরোপকারী ছিলেন বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় হিন্দুবালকেরদের বিদ্য। শিক্ষার্থে হিন্দু কালেজের 
এক জন সহকারী হইয়া বালকেরদের বিদ্যোপার্জন বিষয়ে অনেক মনোযোগ করিতেন । 

দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়__হাইকোর্টের বিচারপতি অনুকূলচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ। 

শ্রীযুত মন্মধনাথ ঘোষ তাহার একাধিক গ্রন্থে ইহাকে অনুকূলচন্ত্রের “পিতা” বলিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন! 
হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্লপদিন পরেই বৈদ্যনাথের জোস্টপুত্র লগ্্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (অনুকুলচন্ত্রের 

পিত1) এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক নির্বধীচিত হইয়াছিলেন ( ডিসেম্বর ১৮২২ )। 



৯২৬ লংব্বাদে পত্রে সেক্কানেনব্র কথা 

(৩০ আগষ্ট ১৮২৩। ১৫ ভাব্র ১২৩০) 

পঞ্চত্ব ।__আমরা অত্যন্ত খিদ্যমান মানসে প্রকাশ করিতেছি যে মহারাজ রাজরুষ্ণ 

বহাদর শন ১২৩০ শালের ৪ ভাব্র ইং শন ১৮২৩ শালের ১৯ আগস্ত মঙ্গলবার মধ্যাহ্ 

কালে কালধন্মাবলম্বী হইয়াছেন ।-..তাহার বয়ক্রম ঘ্িচত্বারিংশদ্বংসরের অধিক হইয়াছিল 

না৷ এবং তিনি নিজে গুণজ্ঞ এবং বিদেশী ও স্বদেশী নানা গুণিজনের এক অবলম্বন স্থান ও 

তিনি প্রকৃত মহাশয় ছিলেন: 

ইনি শৌভাবাজারের মহারাজ] নবকৃষ্ধ দেব বাহীছুরের পুত্র । লোকনাথ ঘোষের গ্রন্থে রাজ। রাজকৃষণ 

দেব বাহাছুরের মৃত্যুর তারিখ ত্রমক্রমে “আগষ্ট ১৮২৪৮ বলিয়। উল্লেখ আছে। 

(১৪ আগষ্ট ১৮২৪ । ৩১ শাবণ ১২৩১) 

সহগমন ।-__-কএক দিবস হইল মোং খিদ্রিরপুর গ্রামে দেওয়ান গোকুল চন্দ্র ঘোষাল 
মহাশয়ের দৌহিত্রেয় ছুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় রোগবিশেষে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার 

বয়ঃক্রম ত্রিশ বখসরের অধিক নহে তীহার স্ত্রী পতির বিচ্ছেদ জালায় জলাতন। হইয়া 

শবসহ জল জ্ঞানে জলদগ্রি গ্রবেশ করিয়াছেন । 

গোকুলচন্ত্র ঘোষাল বাংলার গভর্ণর ভেরেল্ সাহেবের দেওয়ান ছিলেন । ভাহীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 

হন তাহার ভ্রাতুপুত্র -ভূকৈলাসের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল। 

(৯ এপ্রিল ১৮২৫। ২৮ চৈত্র ১২৩১) 

মৃত্যু ।__মোং কলিকাতার সিমুলিয়৷ নিবাসী বাবু রামছুলাল সরকার অতিভাগ্যবান- 

রূপে খ্যাত ছিলেন সংপ্রতি গত ২০ চেত্র শুক্রবার বেল! আড়াই প্রহরের সময় গঙ্গাতীরে 

জ্ঞানপূর্ববক পরলোকগত হইয়াছেন 
ইনিই স্বনামধন্য ছাতুবাবুর (আশুতোষ দেবের ) পিতা। 

(৪ জুন ১৮২৫। ২৩ জ্যেষ্ঠ ১২৩২) 

গুণবানের মৃত্যু ।_-হাটখোলানিবাদি বাবু মদনমোহন দত্তের পৌন্র হরলাল দত্তের 
পুত্র মণিমাধব দত্ত গত ২৬ বৈশাখে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তদ্বিবরণ। . 

২৪ বৈশাখ শিরোর্দবেদন। অর্থাৎ আধকপালে বেদনা বোধ হইল তছুপলক্ষে 

২৬ তারিখে জর হওয়াতে ২৭ বৈশাখ দ্রিব। ছুই প্রহরের সময় পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। 

এ ব্যক্তির মৃত্যু হওয়াতে তৎপরিবারের শোকের সীমা নাই অন্মদাদিরও মহাখেদ 

হইয়াছে থেহেতু এ বাবুর বয়ঃক্রম প্রায় ৩৫ বৎসর হইয়াছিল তাহাকে যুবপুরুষ বলা যায় 

আর তিনি অতি গুণবান অর্থাৎ বাঙ্গালা পারদি আর ইংরাজী বিদ্যায় বিদ্বান্রূপে খ্যাত 

হইয়াছিলেন এবং তাহার বিদ্যা ও বুদ্ধির দ্বার! শ্রীযুত কোম্পানি বহাদরের কোন২ কর্মস্থানে 

দেওয়ানী কর্দে নিযুক্ত হইয়া অন্রাগপ্রাঞ্ত হইয়াছিলেন। অপরঞ্চ দত্ত বাবু অতিস্থশীল 



সমাজ ১২৯ 

মিষ্টভাষী বিজ্ঞ গ্রেমাভিলাধী গুণজ্ঞ রসজ্ঞ বিজ্ঞ রসিক ছিলেন তাহার কৃত এক আদিরস- 
সংযুক্ত গ্রন্থ গ্রস্তত হইয়াছে তাহ। প্রকাশিত হইলে তাহার রসিকতা প্রকাশ পাইত অতএব 

এমত গুণবানের মৃত্যু হওয়াতে স্থতরাং অনেকে খেদিত হইয়াছেন ।_-সং কৌং। 

(৪ জুন ১৮২৫। ২৩ জ্ষ্ট ১২৩২) 

ধনবানের মৃত্যু গত মঙ্গলবার দিবাভাগে মহারাজ রামচন্দ্র রায় বাহাছুর 
রোগবিশেষে পরলোকগত হইয়াছেন । 

ইনি মহারাজ হ্থথময় রায়ের জো্ঠ পুত্র। 

(৮ ডিসেম্বর ১৮২৭। ২৪ অগ্রহায়ণ ১২৩৪ ) 

রাজ। শিবচন্দ্র রায়।--গত ৯ অগ্রহায়ণ শুক্রবার রাত্রিতে রাজ। শিবচন্দ্র রায় 

পরলোকগত হইয়াছেন এক্ষণে তাহার বিশেষ যাহা অবগত আছি তাহা প্রকাশ করিতেছি 

রাজা শিবচন্দ্র রায় মহারাজ সৃথময় রায় বাহাছুরের চতুর্ধ পুত্র ইনি অতিবুদ্ধিমান ছিলেন 

বুদ্ধিম্তাপ্রমুক্ত অনেকের নিকট প্রশংসািত হইয়। কালধাপন করিয়াছেন তাহার পৈতৃক 

যে ধন ছিল তাহ। পাঁচ সহোদরের সহমানে সমান অংশ করিষু। লই সেই ধন বুদ্ধির ্বার। 

অধিক করিয়াছিলেন তীহার টাকা প্রায় অপব্যয় হইয়ছে এমত শুন। যায় নাই বরঞ্চ সদ্ধায়ে 

সর্বদ। ব্যয় করিতেন যগ্পি তাহার তাবৎ ব্যয়ের বিশেষ জ্ঞাত নহি তথাচ দেশ রাষ্ট্র 

মাছে লিখি পশ্চিমদেশে নানা তীর্থ আছে সেই সকল তীর্থ কর্ম সাধনার্থ সাপু সকল 
গমন করিয়া থাকেন তীহারদিগের তীর্থপধ্যটনের নিমিন্ত গমনাগমনের এক প্রধান 

প্রতিবন্ধক কর্মনাশ। নদী আছে তাহার জলম্পর্শে তাবৎ কন্ম নষ্ট হয় এই শঙ্কায় ততৎকম্ম 

সাধকেরা সশঙ্কিত হইয়া কর্মনাশ। নদী পার হইতে আত্যন্তিক ক্লেশ পাইতেন ইহার 

বিশেষ প্রায় অনেকে জ্ঞাত আছেন রাজ। এই বৃত্বান্তাবগত হইয়৷ তাহার আত্মীয় বিজ্ঞবর 

শ্ীযুত কালিন সিক্সিপিয়ের সাহেবের সাহাধ্দ্ারা এক রজ্জময় সেতু নিশ্মাণ করাইয়। 

ধ নদীর উপর স্থাপন করিয়। দিয়াছেন তাহাতে তীর্থষাত্রি সকল নিরুদ্ধেগে তাহার উপর 

দিয় কর্মনাশ। নদী পার হইতেছেন তাহ।তে রাজসংক্রান্ত লোকের এবং তদ্দেশীয় 

প্রজাবর্গের গমনাগমনেও মহোপকার হইয়াছে অপর এতদ্দেশের বালকদিগের বিদ্ধ 
উপাজ্ঘনের উপায়ের নিমিত্ত যে নিয়ম স্থাপন হইয়াছে তাহাতেও অনেক টাকা দান 
করিয়াছেন ইহা ভিন্ন সর্ধ সাধারণের উপকার নিমিত্ত অনেক ধন ব্যয় করিয়াছেন 

অনুমান করি দেশাধিপের কর্মাধ্যক্ষের। এতাব অবগত হইপ্লা স্তাহাকে বিশেষ মধ্যাদ। 

প্রদান করেন অর্থাৎ রাজ। তিনি উপাধিপ্রাপ্ত হন এবং রাজপথে যানবাহনে গমনাগমনকালে 

রজতময় দণ্ড ও মন্ত্রাদি হস্তে যুক্ত পদাতিক সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে রাজাজ্ঞাব্যতিরেকে 

কেহ পারেন না তিনি রাজ্াঙ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া আসা সোটা বল্লম ঢাল তলয়ারধারি পদাতিক 

সঙ্গে লইয়! পথে গমন করিতেন এবং তাহার বাটীর দ্বারে লিপাহী অর্থাৎ যুদ্ধ সঙ্জান্বিত সৈন্ 



টি সওবাদ পত্রে সেক্াবের কথা 

বন্ধুকে সঙ্গিনযুক্ত করি দ্বার রক্ষা করিত ইত্যাি রাজদণ্ড মর্যাদার চিঞ্চে চিহ্নিত 

ছিলেন। 

অপরঞ্চ দিন যাপনের এক স্ুুনিঘম করিয়াছিলেন প্রাতঃকালাবধি নিদ্রাদশাপর্য্ন্ত 

যেসকল কম্ম করিতে হয় তাহা শিয়মপূর্ববক, করিঘেন অথাৎ প্রাতঃকালাবপি মানের 

সময়পর্যযন্ত গুরু পুরোহিত শ্রাঙ্ষণ টবঞ্চবাদি লইয়া সদালাপ করিতেন এবং দানাদিকরণেরও 

& সমর ছিল ভোজনান্তে আপন আমলাগণ লইয়| বিষয় কম্ম নির্বাহ করিতেন 

দিবাবস'নে অথাৎ ছুই প্রহর চারি ঘণ্টার পর অঙ্গত আশ্রিত আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের 

সমাগম সময় ছিল সন্ধ্যার পরে খেলাতে বসিতেন সে সময় গাইন গুণি ভাড় খোসামুদে 
সামুদে ইয়ার মোসাহেবলোক সমভিব্যাহারে খোস মেঙ্জগাজে থাকিতেন রাজার নিকট 

অনেক লোক প্রতিপালিত হইত আপন বিষয় কম্্ নির্বাহার্থে দেওয়ান খাজাঞ্চি মুহরির 

মুন্সি কেরাণি পদাতিকপ্রভৃতি ভিন্ন ও অনেক লোক মনহর। পাইত তাহার কেবল 

দিনাপ্তে একবার আপিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতমায অতএব এমভ লোকের মুত্তাতে 

কি পধ্য৭্ত ছঃখ হম ভাহ। বর্ণনা কর। খায় না ।-সং চং 

(৬ জুন ১৮২৯। ২৫ জি ১২৩৬) 

রাণার পঞ্চজপ্রাপ্তি।-এতন্নগরস্থ মুত মহারাজ স্থখম্য় রাপ্ বাহাদুরের কএক বাটী 

আছে তন্মপা নিজ বাটাতে তাহার মহারাণী থাকিতেন তিনি কোন বিশেষ পীড়ায় ক্রিষ্ট 

ঠিলেন ১৪ টজাষ& মঙ্গলবার বেলা ছুই প্রহ্রের পর পরলোকপ্রাপ্তা হইলেন পরে তাহার 

বর্ধমান ছুই পুল্র শ্রালশীমুত রাজ! বৈদ্যনাথ রায় বাহাছুর ও শ্াুত রাজ নুসিংহচন্্র রায় 
বাহাছর মহাঁরাণীর শব লইয়া নৌকাখোগে কাশীপুরে তাহারদিগের নিজ ঘাটে জাঙ্গবীর 

তটে চন্দনাদি কাঁঞ্ঠে ও দত ধনাদিঘ্বর। দ্রাহ করিয়াছেন মহাঁরাণী ভাগ্যবতী ও পুণ্যবততী 

বটেন যেহ্েতৃক রাজপত্রী রাজজননী ইহাতে ভাগ্যের সীম। কি পুণ্যবতী ও অতিষথার্থ 
কেননা প্রপৌত্র দেখিয়া লোকান্তর গমন করিলেন । 

( ১৬ জলাই ১৮২৫1 ২ আীবণ ১২৩২) 

বদ্ি্ লোকের মৃত্যু 1 মো বহুবাজার নিবাপি ছুর্গাচরণ পিতুড়ী যিনি একাল 
পথ্যন্ত কলিকাঁতার সরিপ দপ্তরের ঘুংস্থদ্দী হইয়া স্থখে কাল যাপন করিত্েছিলেন তিনি 
কালবশে গত রবিবার কালপ্রাপ্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে তীহার কণ্ম শ্রীযূত বাবু গৌরীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় করিতেছেন ও তাবৎ বিষয়াংশী৪ তিনি হইয়াছেন এবং যৎকিঞ্চিৎ বিষয় 

শ্রীযূত বাবু বিশ্বনাথ মৃতিলাল মহাশয় পাইয়াছেন।__তিমিরনাশক | 

(২০ আগ ১৮২৫ । ৬ ভাদ্র ১২৩২) 

মৃত্যু ।-সেরাজুদ্দিন আলী খ| নামে কাজি উল কোজ্জাত অর্থাৎ প্রধান কাজি 



সমাজ ১৩১ 

সংপ্রতি কলিকাতায় পরলোকগত হইয়াছেন তিনি আরব্বি ও পারসি বিদ্যাতে 'মতিনিপুণ 
ছিলেন এবং মুমলমানেরদের ব্যবস্থাগ্রন্থেতে ও কাব্য শাস্বেতে অদ্বিতীয় ছিলেন। ইনি 
চল্লিশ ব২সরপয্যন্ত শ্র্ীযৃত কোম্পানি বাহাছুরের কশ্মে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথমাবস্থাতে 
অনেক দিবসপধ্যস্ত সদরদেওয়ানি আদালতের মুফতী ছিলেন পরে কাজিউলকোজ্জাত 
পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি জরাগ্রস্ত 'হইলে কোম্পানি তাহাকে উত্তম বৃত্তি 

নিরূপণ করিয়া দিয়াছিলেন। অল্প দিবস হইল তিনি আপন দেশ লক্ষণৌতে যাইতে 

বাসনা করিয়া শ্রীশ্নযুতের নিকট নিবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে ঈঞ্গযূত সম্মত 

হইয়া কোম্পানির কাধ্য সম্পবীয় তাবৎ সাহেব লোকের উপর পারসী ও ইংরাজীতে 

এইরূপ এক পত্র দিয়াছিলেন যে ইহার কর্মেতে আমর। অতিশয় সম্তষ্ট আছি এবং 

এ পত্রে কোম্পানির সাধারণ মোহর দিয়াছিলেন বিশেষতঃ কাশী ও লক্ষাণৌর শ্ীলীযুতের 
উকীলেরদের উপর বিশেষপত্র দিয়াছিলেন কিন্তু ইতোমধ্যে তাহার গীড়। হইয়া তিনি 

কলিকাতাতেই কালপ্রাপ্র হইলেন । 

(৮ নবেম্বর ১৮২৮ । ২৪ কা্িক ১২৩৫ ) 

৬বাবু রমানাথ ঠাকুর বিদ্চারত্ব ভট্টাচাষ্যের পরলৌকগমন ।--আমর। মহাখেদাপ্সিত 

হইয়। প্রকাশ করিতেছি যে গত ১৮ কাক শুক্রবার রাত্রি ছুই প্রহরের পর পাথরঘাটা- 
নিবাসি বাবু রমানাথ ঠাকুর ৫৭ বৎ্সরবয়ঙ্ক হইয়া উদরামম ও জর রোগোপলক্ষে পরলোক 
গমন করিয়াছেন ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করাতে অনেক লোক দুঃখিত হইয়াছেন খেহেতৃক 
ইহার অনেক গুণ ছিল ইনি ৬রামহরি চাকুরের পুল্র মিনি আপন ক্ষমতাতে বহুধন উপাঁঞ্জন 

করিয়া বহুবিধ দান করত এবং কুলকন্মন করণপূর্ববক এই মহানগর মধ্যে গোষ্িপতিত 
পদপ্রাপ্ত হইয়ীছিলেন তাহার যশ কীহি সর্বত্র প্রকাশ আছে উহার বিদ্যা সৌজন্যার্দি বত 

কীন্তি তাহা অনেকেই বিদ্রিত আছেন তন্মধ্যে বিশেষ ইদানী চতুষ্পাটী করিয়া অনেক 
ছাত্রকে বেদান্ত দর্শন পড়াইতেন স্থুদ্ধ বিদ্যা দান করিতেন এমত নহে ইহার ছাত্রদিগের 

গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা ছিল না বাঁবুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া কোন২ ছাত্র রুতবিদ্ হইয়া টোল 

করিয়া পড়াইতেছেন তাহাঁরদিগের টোল ৪ অধ্যাপনাকরণের ব্যয়ের আন্মবূল্য যথেষ্ট করিতেন 

ঠাকুর বাবুর সংস্কৃত শাস্থে অসাধারণ বিদ্যা ছিল এপ্রযুক্ত বাবু ও গাকুর উপাধি থাকাতেও 

বিছ্যারত্ব উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমত লোক সংপ্রতি সম্ভবে না কেনন। বাবু বিষয়ী 
লোকের নিকট বাবু ছিলেন সভায় বসিলে গোীপতি ঠাকুর হইতেন পণ্ডিতগণের সন্নিধানে 

বিছ্যারত্ব ভট্টাচার্য্য খ্যাত অতএব এমত লোকের পরলোক হওয়াতে কে না খেদিত 

ইইতেছেন ও হইবেন বাবু বিদ্যারত্ব ভট্টাচার্য তিন সংদার করিয়াছিলেন তন্মণ্ 

জ্ঞোষ্টা ্্রী বর্তমানা ইহার পত্তান নাই ম্ধ্যমা কনিষ্ঠা গতা। তাহারদিগের ছুই জনের ছুই 

পুত্র হইয়াছে ।--সং চং 



তু) 
টি লংব্বাদ পাত্রে সেক্কান্েব্র কথা 

(৯ মে ১৮২৯। ২৮ বৈশাখ ১২৩৬) 

দিল্লীর বাদশাহ ।--আমর! শুনিয়াছি কিন্ক তাহার তথ্যাতখ্যতার বিষয়ে আমর! 

শপথ করিতে পারি না যে দিলীর বাদশাহকে কেহ ইহা শিক্ষা করাইয়াছে কোম্পানির 

উপরে তাহার কোন এক বাবতে চারি কোটি টাকার দাওয়া ছিল এবং সেই দাওয়ার 
শেষকরণার্থে তিনি এক জন অতিশয় প্রসিদ্ধ হিন্দু ব্যক্তিকে ইংগ্নগুদেশে প্রেরণ করিতেছেন 

যদি এই কথা সত্য হয় তবে কালেতে যে পারবর্ত হয় তাহার এই এক নূতন প্রমাণ গত 
দেড় শত বৎসর হইল ইংগ্নণ্ীয়ের এ দেশে একটী বাণিজ্য কুীর স্থাপনার্থে দিল্লীর 

বাদশাহের স্থানে অতিশয় বিনয়পূর্বক ৫০ বিঘা ভূমি যাজ্রা করিলেন। এখন সেই 
মহারাজের সন্তান সেই মহাজনেরদের নিকটে আপনার দাওয়ার প্রসঙ্গকরণার্থে এক জ্ধন 

উকীল প্রেরণ করিতেছেন । 

উপরিলিখিত “একজন অতিশয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি” রী রামমৌহন রায়। তিনি প্রধানতঃ দিলীঙগের 
দবি-দীওয়াঁর মীমাংসার জন্যই বিলাত গমন করিয়াছিলেন। এই বিলাত-গমন ব্যাপারের বিস্তৃত বিসরণ 
সরকারী দপ্তরের সাহায্যে লিখিত আমার 189)01% 1827)4))89/116)7 1%)1/%5 1115589)  £০ 12711141011 
পুস্তকে দেওয়া আছে। 

( ৯জাঙ্গুয়ারি ১৮৩০ । ২৭ পৌষ ১২৩৬ ) 

ইখএতেহার |_-স্থাবরধন পবলিকসেলে অর্থাৎ নীলামে বিক্রয় হইবেক। 
সন ১৮৩০ সালে আগামি ২১ জান্তআরি বৃহস্পতিবার টাল কোম্পানি সাহেবেখ। 

তাহারদের নীলামঘরে নীচের লিখিত স্থাবরধন পবলিকঅক্মেন অথাৎ নীলাম করিবেন 

বিশেষতঃ অপর সকু'্লর রোড শিম্লার মাঁণিকতলাস্থিত বাটা ও বাগান যাহাতে এক্ষণে 

বাবু রামমোহন রায় বাস করেন। এ বাটার উপরে তিন বড় হাল অর্থাৎ দালান ছয় 

কামরা ছুই বারান্দা ও নীচের তালায় অনেক কুটরী আছে এবং এঁ বাটার অন্তঃপাতি 

গুদাম ও বাবুচিখান ও আস্তবল প্রভৃতি আছে। 
এবং ১৫ বিঘা জমীর এক বাগান এ বাগানে অতি উত্তম সমভূমি ও পাঁক। রাস্ত। 

ও তাহাতে নানাবিধ ফলের গাছ ও তিনটা বৃহৎ পুষ্করিণী আছে এঁ বাগানে কলিকাতা 

সীমার মধ্যস্থ গবর্ণষেন্ট হৌসহইতে গাড়ীতে বিশ মিনিটে পহুচান যাঁয়। 
এঁবাটা ও ভূমির চতুঃমীম! এই বিশেষতঃ উত্তরদিগে গদাধর মিত্রের বাগ।ন 

দক্ষিণদিগে স্থকেশের ফ্রিটনামে রাস্তা পূর্বদিগে সকুলির রোড নামে সড়ক এবং পশ্চিমে ও 
উত্তরপশ্চিমে ব্ধপনারায়ণ মাল্পকের বাগান । 

এ বাটা ও বাগান যিনি দেখিতে চাহেন তাঁহার দেখিবার কিছু বাধা নাই। 

আপার সাকু'লার রৌডের যে-বাঁড়িতে এখন পুলিসের ডেপুটি কমিশনার থাঁকেন তাহাই রামমোহন 
রায়ের মানিকতল। উদ্যানবাঁটার অংশ-বিশেষ। 

এই যুগের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লৌকনাথ ঘোষের £116 119168 1775607/ 
01 116 1171707 0/১05, 11270৭, 22771170675. ৫/০, (1881) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে পাঁওয়। যাইবে । 



ধন 





পুজাপার্ববণ 

( ১১ জুলাই ১৮১৮। ২৮ আষাঢ় ১২২৫) 

এখ। ২২ রবিবার রথযাত্র। হইল তাহাতে মাহেশের রথ অতি বড় এত বড় রথ 

এতদেনে নাই লোকখাত্রাও অতি বড় হয় এই রূপ প্রতি ব্সর রথ চলিতেছে কিন্ত 

এ বং্সর পথ চলন স্থানে নৃতন বান্ত। হনে অধিক মৃত্তিক! উঠ্িয়াছে এবং অতিশয় 

বৃ্টিপ্রনর্ত কদম হইয়াছে তাহাতে রথ কতক দূর আসিয়! রথের চক্র কদমে মগ্ন হইল 
কোন গ্রক।রে৪ লোকের। উঠাইতে পারিল ন। শেষে লোকযাত্র। ভঙ্গ হইল ইহাতে রথ 

চলিল দ1। তাহাতে লোকের! আপন ২ বুদ্ধি মত নান। প্রকার কহিতে লাগিল কেহ কহে 

অধিকারীর। অশুচি তাহার। স্পর্শ করিয়াছে । কেহ কহে ঠাকুরের প্রতিবর্ধ সোনার হাত 

আপিত এ বত্সর বূপার হাত আসিয়াছে । আর কেহ কহিল থে উড়িষ্যাতে রথ চলে নই 

অতএব এখানেও চলিল না। যে হউক রথ ন| চলাতে অনেকের অনেক ক্ষতি হইল 

যে ব্যক্তি বাজার ইজার। করিল এবং যে ব্যক্তি ঠাকুরের মন্দির ইজারা করিল তাহারদিগের 

লাশ কিছুমাত্র হইল ন। এবং দোকানি পসারী কলিকাতাহইতে এবং অন্ত২ স্থানহইতে 

আসিয়াছে তাহারদিগেরও সামগ্রী বিক্রয় ন। হওয়াতে যখোচিত ক্ষতি হইল। যখন 

নিতান্ত রথ না চলিল তখন ২৪ আপাঢ মঙ্গল বার বিকালে জগন্নাথ দেবকে রথহইতে 

নামাইল ও রাধাবহলব ঠাকুরের বাটা শীমন্দিরে লইয়া রাখিল ও [রথ] খোলাতে লোকধাজ।র 

অভাব প্রযুক্ত ক্লিনিস অতি শস্ত! হইয়াছে অধিক কি লিখিব ১ পয়ুসাতে আনারস চারিটা 
পাওয়। যাইতেছে । 

(১৯ জুন ১৮১৯ । ৬ আষাঢ ১২২৬) 

রথধাত্র। ।--১১ আযাঁ/ ২৪ জুন বৃহষ্পতিবার রথধাত্রা হইবেক। অনেক স্থানে 
রথযাত্রা হইয়। থাকে কিন্তু তাহার মধ্যে জগন্নাথক্ষেত্রে রথযাত্রাতে যে রূপ সমারোহ ও 

লোক যাত্রা হয় মোং মাহেশের রখযাক্রাতে তাহার বিস্তর নান নহে এখানে প্রথম দিনে 

অন্তমান এক ছুই লক্ষ লোক দর্শনার্থে আইসে এবং প্রথম রথ অবধি শেষ রথপধ্যান্ত 

নয় দিন জগন্নাথ দেব মোং বল্লভপুরে রাধাবল্লভ দেবের ঘরে থাকেন ভাহার নাম গুঞ্জবাড়ী 
এ নয় দিন মাহেশ গ্রামাবধি বল্পভপুরপধ্যন্ত নানাপ্রকার দোকান পসার বসে এবং সেখানে 

বিস্তর ক্রয় বিক্রয় হয়। ইহার বিশেষ২ কত লিখা যাইবেক। এমত রখধাত্রার 
সমারোহ জগন্নাথক্ষেত্র ব্যতিরিক্ত অন্তত্র কুত্রাপি নাই। | 

এবং এ যাত্রার সময়ে অনেক স্থান হইতে অনেক২ লোক আপিয়া জুয়া খেলা 
করে ইহাতে কাহারো২ লাভ হয় ও কাহারো২ সর্বস্থনাশ হয়। এই বার ন্নানযাত্রার সময়ে 



১৬৬ চওবাদ পাত্রে সেক্ষাবলেশ ক্ষখা 

ছুই জন জুঁা খেলাতে আপন যথাপসর্ধন্ব হ|রিয়। পরে অন্য উপায় ন। দেখিয়া আপন 

যুবতি স্ত্রী বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল এবং তাহার মধ্যে এক জন খানকীর নিকটে 
দশ টাকাতে আপন স্ত্রী বিক্রয় করিল। অন্ত ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রীতা হইতে সম্মত। হইল ন। 
তৎ্প্রযুক্ত এ ব্যক্তি খেলার দেনার কারণ কএদ হইল । 

(৫ জুন ১৮১৯। ২৪ জ্যেষ্ট ১২২৬) 

সানযাতা। |--মাগামি মঙ্গলবার ৮ জুন ২৭ জ্যেষ্ঠ মোং মাহেশে জগনাথদেবের 

সান যাত্ত। হইবেক। এই যাত্র! দর্শনার্থে অনেক২ তামসিক লোক আবাল বুদ্ধ বনিতা 

আসিবেন ইহাতে শ্রীরামপুর ও চাঁতর। ও বহলভপুর ও আকনা ও মাহেশ ও রিসিড়া এই 

কএক গ্রাম লোংকেতে পরিপূর্ণ হয় এবং পূর্বদিন রাত্রিতে কলিকাত। ও টুঁচুড়া ও 
ফরাসডাঙ্গ। প্রভৃতি শহর ও তন্নিকটবন্তি গ্রামহইতে বজর। ও পিনিন ও ভাউলে এবং 

আর২ ৭ অনেক ধনবান লোকের। নানাপ্রকার গান ও বাদ্য ও নাচ ও অন্য২ 

প্রকার এ্রহিক স্থখসাধন সামগ্রীতে বেষ্টিত হইয়। আইসেন পরদিন ছুইপ্রহরের মধ্যে 

জগন্নাথদেবের স্নান হয়। যেস্থানে জগন্নাথের সান হয় সেখানে প্রায় তিন চার লক্ষ লোক 
একত্র দাঁড়াইয়। স্সান দর্শন করে । 

পুরুযৌত্তমক্ষেত্র ব্যতিরেকে এই মাত্র! এমন সমারোহ অন্তন্র কোথাও হয় ন।। 

(১৬ জুন ১৮২১। ৪ আষাঢ ১২২৮) 

লানযাত্র। ।--১৫ জুন ৩ আষাট শুক্রবার মোং নাহেশের সানখাত্রাতে লোক অধিক 

হইয়াছিল অন্নমান হয় তিন লক্ষ লোকের কম নহে । এই বৎসর বৃষ্টিপ্রযুক্ত লোকেরদের 
কোন কষ্ট হয় নাই কিন্ত স্থানে২ অনা বুষ্টিগ্রযুক্ত জল কষ্ট হইয়াছে । 

(৯ মাচ্চ ১৮২২। ২৭ ফাল্গুন ১২২৮) 

দোলধাত্র। ॥_মোমক শ্রীরামপুরের গোম্বামিদিগের স্থাপিত শ্রশ্রীযৃত রাধামাধৰ 

ঠাকুর আছেন পরে এই মত দোল ঘাত্রাতে শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম গোশ্বামির পাল! 

হইয়া দোল যাত্রাতে রোপনাই ও ম্জলিশ ও গান বাদ্য ও ত্রাঙ্গণ ভোজন ও ব্রাঙ্গণ 

পণ্ডিতেরদিগের পুরস্কার আশ্চ্ধ্য রূপ করিঘ্াছেন ইহাতে অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে । 

(৩০ মাঁচ্চ ১৮২২। ১৮ চৈত্র ১২২৮) 

বারুণী ॥--গত বারুণীতে এ বর অগ্রদ্ধীপে অধিক লোক হয় নাই তথাপি অনুমান 

হয় যে পাশ হাজার লোক হইয়াছিল । এবং মোং কাটোয়াতে বারুণী স্ানে বিশ হাজার 

লোক হইয়াছিল। 



ধর্ম ১৩৭ 

(২৪ এপ্রিল ১৮১৯। ১৩ বৈশাখ ১২২৬) 

চড়ক।_ গত সংক্রান্তির দিনে মোং কলিকাতায় এমত এক প্রকার নৃততন চড়ক 
হইয়াছিল যে তাহা শুনিলে শিষ্ট লোকের! কর্ণে হাত দেয়। এক জন হিন্দু সহীস ও আর 
এক জন স্ত্রী এই ছুই জন একত্র হইয়া এক কালে চড়কে ঘুরিয়াছিল। তাহারদের অস্তঃকরণে 
লজ্জী কখনও প্রবেশ করিতে পারেন নাই যেহেতুক অন্থমান ত্বিশ হাজার লোকের 
সাক্ষাৎকারে জগৎ প্রদীপ কর্ধ্য জাজল্যমান থাঁকিতেও এই ছুষ্ষম্ম করিল । 

(২৩ সেপ্টেম্বর ১৮২০। ৯ আশ্বিন ১২২৭) 

দেবীপূজা।- হিন্দুস্থানের মধ্যে শরৎকাঁলীন দেবীপূজ। অনেক স্থানে হয় বিশেষত 
গঙ্গ! নদীর উভয় পার্থ অধিক সমারোহ হয় যদি কোন ভাগ্যবান হিন্দু এ পূজা না করে 
তবে রীতি আছে যে রাত্রিকালে প্রতিমা আনিয়া লোকের! সঙ্গোপনে তাহার চণ্ডীমণ্ডপে 

রাখিয়া বায় পরে গৃহস্থ ব্যক্তি জানিয়া ধর্ম ভয়ে কিম! লোক ভয়ে যেরূপে হয় তাহার পূজা 
করে। তাহাতে গত সপ্তাহে ৫ আশ্বিন মঙ্গলবার রাত্রে বেলঘরিয়া গ্রামের বালকের & 

গ্রামের কোন ভাগ্যবানের বাটাতে এক দোমাটীয়া প্রতিমা রাখিয়! আসিয়াছিল ৬ আশ্বিন 

বুধবার প্রাতে সেই ভাগ্যবান আপন বাটাতে এ দোমাটায়া প্রতিমা দেখিগনা অতিশয় 

রাগান্বিত হইল ও আপন ঘরহইতে দা আনিয়া প্রতিমাকে শতধা করিয়া আপন পুঙ্করিণীতে 
নিক্ষেপ করিয়া বীস ও কাষ্টদ্বারা চাপ। দিয়া রাখিল। যাহারা এ প্রতিমা! রাখিয়া আপিয়া- 

ছিল তাহার। দ্রেখিল ষে যেখানে প্রতিমা ছিল সেখানে নাই পরে অন্বেষণ করিতে২ জানিল 

যে প্রতিমা কাটিয়! পুক্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়াছে অপর তাহার৷ এ প্রতিমা! সরকারি স্থানে 

আপনারা পূজা করিবেক নিশ্চয় করিয়! প্রতিমা ফিরিয়। আনিতে গিয়ছিল তাহাতে সে 
ভাগ্যবান ব্যক্তি তাহারদিগকে প্রতিম। উঠ।ইয়্| লইতে ন| দিয়া মারি পিট করিয়া বিদায় 

করিল । 

পূর্ববাবধি এই রীতি চলিয়া আসিতেছে তাহাতে যেখানে এই রূপে তাহার আগমন হয় 

সেখানে কোন মতে অন্ন বস্ত্রে পুরস্কৃত! হইয়। দশমীর দিবল জলে মগ্রা হইয়া থাকেন কিন্তু 
আগমন মাত্রে একপ পুরস্কৃতা হইয়া জলে মগ্র। হইতে হিন্দুস্থানের মধ্যে কেহ দেখে নাই ও 

শুনে নাই। 

(২১ অক্টোবর ১৮২০। ৬ কান্তিক ১২২৭) 

দুর্গোৎসব ।-- এইবার মোং কলিকাতাতে ছুর্গোৎসবে নাচ প্রায় কাহারো! বাটীতে হয় 
নাই তাহার কারণ এই মুসলমান লৌকেরদের মহরম প্রযুক্ত মুসলমান বাই লোক প্রায় নাচ 
প্রভাত করে নাই ।... 

৯৮ 



১৩৮ লগ্ব্াদ পত্রে সেকাবেলব্র কথা 

(২৬ অক্টোবর ১৮২২ । ১১ কান্তিক ১২২৯) 

স্ষ্ঠির দুর্গোৎসব ।--কলিকাতার পশ্চিম শিবপুর গ্রামে এক ব্যক্তি এক দুর্গ প্রতিমা 

নিশ্মাণ করিয়া পূজার তাবদ্দব্য আয়োজন করিয়া এ প্রতিমাতে স্ত্তি দিয়াছে প্রত্যেক 

টিকিট এক টাকা করিয়া আড়াই শত টিকিট হইয়াছে যাহার নামে প্রাইজ উটিবে সেই 

ব্যক্তির নামে সংকল্প হইয়া এ প্রতিমা পূজা হইবেক। 

(১১ আগষ্ট ১৮২১। ২৮ শ্রাবণ ১২২৮) 

বৈদ্যবাটার বারএয়ারি পূজা ॥--বৈদ্যবাটার বারএয়ারি মাতঙ্গী পূজা হইয়াছে ২৩ 

শ্রাবণ সোমবার পূজ। হইয়াছিল কিন্তু ২৬ রোজ বৃহম্পতিবারপধ্যন্ত প্রতিমা ছিলেন 

তাহাতে প্রতিমার সৌনর্য অতিআশ্চর্ধ্য এবং পুজার পারিপাট্য বিভ্তশাঠ্য ও চিত্তকাপট্য 
রহিত এবং গীতবাদ্য প্রতিপাদ্য করণ নিশ্রয়োজন সেই ইহার আদ্য প্রয়োজন। এই 

পূজার পূর্বাপর পাঁচ সাত দিন রথযাত্রার মত লোকধাত্রা হইয়াছিল বিশেষতঃ ইহাতে আট 
প্রকার সং হইয়াছিল সে অতি অদ্ভূত তাহ! দেখিলে কৃত্রিম জ্ঞান প্রায় হয় না। 

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ৮ আশ্বিন ১২২৮) 

বারএয়ারি পূজার বিরোধ ॥-_সংপ্রতি মোং জয়নগরশ্ঠামপুর গ্রামে এক বারএয়ারি 

মৃহিষমদ্দিনী পূজা হইয়াছে তাহাতে এঁ পূজা উপলক্ষে জয়নগরের এক ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ 

অসমন্বিত এক তাঁতির সম্নয় করিবার কারণ এ তাতিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল ইহাতে 

জয়নগরস্থ তাবৎ লৌক এক পরামর্শ হইয়া সে তাতির সহিত সামাজিকতা না করিতে 

স্থির করাতে উভয় পক্ষীয় লোক পরম্পর রাগান্ধ হইয়া লাগীয়াল সংগ্রহ করিয়া পূজার দিবস 
ঠাকুরাণীর সম্মুখে খণ্ড প্রলয়ের মত অতিশয় মারামারি হইয়াছিল তাহাতে অন্য বলিদান 
ও রক্ত পাঁতের অপেক্ষা প্রায় রহে নাই ও বারএয়ারি পুজাতে বারএয়ারী মাঁরামারী 

প্রসিদ্ধি হইয়াছে । এখন তাহারদের মৌকদ্দম। সদরে হইতেছে । 

(৮ মে ১৮১৯। ২৭ বৈশাখ ১২২৬) 

পৃূজ1 1২৮ বৈশাখ ৯ মে রবিবারে বৈশাখী পুণিমাতে মো উলাগ্রামে উলাই 
চণ্তীতলানামে একস্থানে বাধিক চণ্ডীপূজী হইবেক। এবং এ দিনে এ গ্রামের তিন পাড়ায় 

বারএয়ারি তিন পুজা হইবেক । দক্ষিণ পাড়ায় মহিষমর্দিনী পূজ। ও মধ্য পাড়ায় বিদ্ধযবাসিনী 

পূজা ও উত্তর পাড়ার গণেশজননী পৃজা। ইহাতে এই তিন পাড়ার লোকেরা পরস্পর 

জিগীষাপ্রযুক্ত আপন২ পাড়ার পূজার ঘট! করিতে সাধ্যপধ্যস্ত কেহই কন্থর করে না তৎ 

প্রযুক্ত সমারোহ অতিশয় হয়। নিকটস্থ ও দুরস্থ অনেক লোক তামসা দেখিতে আইসে এবং 
কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক দোকানি পসারি আসিয়া সেখানে ক্রয় বিক্রয় করে 



ধর্ন ১৩৯ 

ও অনেক২ ভাগ।বান লোকেরদের সমাগম হয় এবং গান ও বাদ্য ও আরং২ প্রকার ভামসা 

অনেক হয়। তিন চারি দিনপধ্্যন্ত সান লোকযাত্রা থাকে । অনেক২ স্থানে বারএয়ারি 
পৃজা হইয় থাকে কিন্তু এইক্ষণে উলার তুল্য কোথাও হয় না। 

(১৪ আগষ্ট ১৮১৯। ৩১ আীবণ ১২২৬) 

্রহ্মাণী পূজা ।-চান্দ সওদাগরের ইতিহাস অনেকে জ্ঞাত আছেন সেই চান্দ 
সওদাগরের স্থাপিত ব্রহ্মাণীর পূজা প্রতিবৎসর নবদ্ীপের পশ্চিম মোং জান নগর গ্রামে হইয়া 
থাকে তাহাতে অঙ্গমান লক্ষ লোক জমা হয় এদ্দিনে সে প্রদেশের সকল ভদ্র লোক ও 

আর সকল ইতর লোকেরাও পূজা দেয় বলিদান অনেক হয় এবং তর্দেশীয় অধ্যাপকের 

আপন২ ছাত্র সঙ্গে করিয়া সেখানে যান ও অধ্যাপকে২ ও ছাত্রেং বিচার হইয়া জয় পরাজয় 
নিশ্চয় হয়। সংপ্রতি সে পূজা আগামি রবিবারে হইবেক | 

(২৭ নভেম্বর ১৮১৯। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬) 

গুপ্ত পূজা ।--মৌং নবদ্ধীপের পশ্চিম এক ক্রোশ ও পূর্বস্থলীর দক্ষিণ এক ক্রোশ 
ব্রহ্মাণীতলা নামে এক প্রসিদ্ধ স্থান আছে সে স্থান কোন গ্রামের মধ্যে নহে ও গ্রামহইতে 

বিস্তর দূর নহে চারি দিকে মাঠ মধ্যে পাঁচ ছয়টা বট বৃক্ষ আছে তাহার মধ্যে এক ইঠষ্টকময় 
মঞ্চ এ মঞ্চের উপরে ব্রন্জাণীর ঘট স্থাপন আছে তাহাতে ব্রদ্মাণীর পূজা প্রতিদিন হইয়া 

থাকে এবং প্রতিবৎ্সর সেখানে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে বড় মেলা হইয়া থাকে তাহা পূর্বে 

ছাপান গিয়াছে । 

সম্প্রতি ২৯ কান্তিক ১৩ নবেম্বর শনিবার রাত্রি যোগে এ ত্রঙ্গাণীতলায় 

অত্যাশ্চ্য্য রূপ পূজা হইয়াছে তাহার বিবরণ এই অষ্টোত্তর শত ছাগ ও দ্বাদশ মহিষ 

বলিদান ও চেলীর শাড়ী ও স্থতার শাড়ী বিশ পচিশখান ও প্রধান নৈবেদ্য আটখান 

তাহার প্রত্যেক নৈবেদ্যে অনুমান ছুই২ মোন আতপ তুল ও তদুপযুক্ত উপকরণাদি। 

এই২ সকল সামগ্রী দিয় গুপ্তরূপে পৃজ! করিয়া গিয়াছে কিন্তু সে রাত্রিতে কেহই 
তাহার অনুসন্ধান পায় নাই পর দ্বিনে প্রাতঃকালে তন্লিকটস্থ গ্রামের লোকের! গিয়! 

দেখিল যে সেই২ নৈবেদ্য ও শাড়ী ও আষ্টোত্তর শত ছাগ মুণ্ড ও দ্বাদশ মহিষ মুণ্ড 

ইত্যাদি অবিকৃত আছে। এবং ছাগ ও মহিষের শরীর নাই কেবল বেদির উপরে 

মুণ্ড মাত্র এবং হাঁড়ি না পুতিয়া এই সকল বৃহৎ মৃহিষার্দি বলিদীন করিয়াছে। এই 
আশ্চর্য্য যে এত বৃহৎ কম্ম এক রাত্রিতে নিষ্পপ্ন করিয়াছে ইহা! কেহ জানিতে পারে নাই। 
এবং ভাগ্যবান লোক ব্যতিরেকে এমত পূজা দিতে অন্তে পারে না এবং সে ভাগ্যবান 
ব্যক্তি কি নিমিত্ত অপ্রকাশ রূপে এমত মহাপূজা করিয়াছেন তাহ।র কারণ জানা 

যায় নাই।... 



৯৪০ চনংল্রাদ পাত্রে সেকাব্লেল কথা 

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮২২1 ২১ মাঘ ১২২৮) 

গুপ্তপূজা ॥--সমাচার পাওয়া গেল ধে পশ্চিম অঞ্চলে মোকাম তারকেশ্বরের সন্নিকটে 

শিববাটী কালিকাপুর গ্রামের অর্ধ ক্রোশ অন্তর মাঠে এক প্রপিদ্ধা সিছ্বেশ্বরী প্রতিমা আছেন 
সম্প্রতি ৯ মাঘ সোমবার রটন্তী পূজার রাত্রিতে এ সিঘ্বেশ্বরীর গ্রপ্তবূপে পূজা হইয়াছে সে 
পূজ| কে করিল তাহা। স্থির হয় নাই কিন্ত পর দিবস প্রাতঃকালে সেই সিদ্ষেশ্বরীর সেবাকারি 

ব্রাহ্মণ সেখানে গিয়া পূজার আয়োজন দেখিয়া! চমতরূত হইল। চারি জোড় পষ্ট বস্ত্র ও 

চারি বর্ণের চারিখান পট্ট শাটা বস্ত্র আর ঘড়া প্রভৃতি এক প্রন্ত তৈজসপাত্র এবং প্রচুর 
উপকরণযুক্ত নৈবেদ্য ও আট প্রমাণ পিতলের বাটাতে আট বাটী রক্ত আছে ইহাতে 
অশ্গমান হয় যে আট বলিদান করিয়াছিল এবং বজিদানের চিহও আছে কিন্তকি বলিদান 

করিয়াছিল তাহার নিদর্শন কিছু নাই কেহ২ অঙন্কমান করে যে নর বলি হইয়া! থাকিবেক। 

এবং নগদ ৫ পাঁচটা টাকা রাখিয়াছে ও লিখিয়া রাখিয়াছে যে এই তাবৎ সামিগ্রী ও পাচ 
টাকা দক্ষিণা সেবাকারি ব্রাহ্মণের কারণ রাঁখ। গেল। 

(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ৬ ফাল্গুন ১২২৮) 

পূজা ।--গত ৫ ফিব্রমারি বাঙ্গলা ২৪ মাঘ মঙ্গলবার চতুর্দশী তিথি পুহ্যা নক্ষত্রে 
কলিকাঁতার শ্রীযুত মহারাজ! গোগপীমোহন বাবু মোং কাঁলীঘাটে শ্রীশ্রীকালীঠাকুরীণীর অতি 
চমৎকার পূজা দিয়াছেন তাহাতে তাহার অভরণ স্বর্ণের প্রমাণ চারিহস্ত ও জড়াও পৈছা 

৪ ছড়) ও জড়াও বিজটা ছুই খান ও জড়াও বাঁজু ছুই খান ও জড়াও বাউটি চারি গাছ ও 

এক স্বর্ণ মুণ্ড ও এক ব্ূপ্য খড়া ও নানাবিধ জরি ও পট বস্ত্রাদি ও টনবেদ্যাদি পূজোপ- 

করণেতে নাট মন্দির পূর্ণ তছুপযুক্ত দক্ষিণা ও শাল ও প্রণামী ও তত্রস্থ অধিকারীবর্গ ও 
স্স্তায়নকারক ব্রাঙ্ষণ ও তাবৎ কাঙ্গালিরদিগকে বহুমুদ্রা প্রদানপূর্ববক সন্তষ্ট করিয়াছেন। 

এ বিষয়েতে কলিকাতার ও জেলা হওয়ালী শহরের পুলীসের দারোগা প্রভৃতি নিযুক্ত 

থাকিয়া নির্বধবিত্বে সম্পন্ন হইয়াছে । পূর্বের স্বর্গীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর যে স্বর্ণের 
মুণ্ডমাল। দিয়া পূজা দিয়াছিলেন তাহ! এইক্ষণে স্বর্ণ হস্তা্দি সমভিব্যাহারে যেব্দপ শোভা 
পাইয়াছে সে অত্যাশ্চর্ধ্য যাহার দর্শনে বাসনা থাকে দর্শন করিলেই জানিতে পাইবেন। 

(২২ জুন ১৮২২। ৯ আষাঢ় ১২২৯) 

নরবলি ॥- শুনা গেল যে জিল1 নদীয়ার অন্তঃপাতি চাদড়া জয়াকুড় নামে গ্রামে 

রূপরাম চক্রবর্তীর পুত্র বিশ্বনাথ চক্রবর্তী আড়বান্দা নামে গ্রামে মাঘী পুর্ণিমাতে বলিদান- 
রূপে খুন হইয়াছে । ইহা! প্রকাশ হওয়াতে এ গ্রামের গৌরকিশোর ভট্টাচার্যের প্রতি 
সন্দেহ হইয়া তাঁহাকে কএদ রাখিয়া ছিল কিন্তু সপ্রমাণ না হওয়াতে সে মুক্ত 

হইয়াছে। 



ধর্ঘ্ম ১৪১ 

(১১ ডিসেম্বর ১৮১৯ । ২৭ অগ্রহায়ণ ১২২৬) 

চুরি।_মোঃ কলিকাতা বাগবাজারের রাস্থায় এক সিদ্ধেশ্বরীর প্রসিদ্ধা প্রতিম৷ 
আছেন তাহার নিকটে অনেক ভাগ্যবান লোকেরা পূজা দেন এবং ব্রাক্ষণ পণ্ডিতের 

প্রতিদিন বিশ ত্রিশ জন চণ্তীপাঠ ও স্তব কবচার্দি পাঠ করেন এবং ধনবান লোকের ম্বর্ণ 

রূপ্যাদি ঘটিত অনেক অলঙ্কার তাহাকে দিয়াছেন এবং তাহার নিকটে অনেক লোক মানিত 

পূজা! বলিদানাদি অনেক করেন। 
সম্প্রতি গত সপ্তাহে জ্যোত্স! রাত্রিতে অন্থমান ছয় দণ্ু রাত্রির সময়ে এক চোর 

তাহার ঘরের জানাল। ভাঙ্গিয়। অনুমান পাচ সাত হাজার টাকার তাহার স্বর্ণালগ্কার চুরি 

করিয়াছে । পরে থানায় খবর হইলে বরকন্দাজেরা অনুসন্ধান করিতে২ এক বেশ্টার 

ঘরে সেই অলঙ্কারের কতক পাইল এবং সে ফেঠাকে তখনি কঞদ করিল এ বেশ্টার প্রমুখাৎ 

শুণ। গেল যে একব্যক্তি কর্মকার জাতি চুরি করিয়াছে এ বেশ্ঠ।লয়ে তাহার গমনাগমন 

আছে কিন্তু সে কামার পলাইয়াছে সে ধর। পড়ে নাই। 

(২৭ মার্চ ১৮১৯। ১৫ চৈত্র ১২২৫) 

শ্রযুূত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের বিবাহ ।__মুরশেদাবাদের কাশীমবাঁজারের 

শ্ীযৃত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাছুরের শুভবিবাহ ১৬ ফাল্গুণ হইয়াছে তাহার বরওদ 

ছুই লক্ষ টাকা সময় মতে জিনিসের কমদামে অধিক ব্যয়ে ধেমত বিবাহ হইয়াছে এমত 

বিবাহ তদ্দেশে কাহার হম নাই ও কেহ দেখেন নাই ইহার বিস্তারিত রওয়াএশ ঝাড় 

বাগীচা কাপড়ের ও আবরক ও মুখী বাগীচা ও নানাজাতি বৃক্ষ সকল আমর কাঠাল আনারশ 

কামরাঙ্গ। দাড়িম আতা ও ফুল নানাজাতি নিশ্মিত হইদ্জাছিল বিজ্ঞ মন্ুষ্যেতে চারি দণ্ড 

দৃষ্টি করিলে জ্ঞান করিত যে নির্মিত দ্রব্য নতুব। ছোট২ লোকে প্রকৃত জ্ঞান করিয়াছে 

এমত উত্তম কারিগরি । ইহারদিগের এক২ বাগীচার মূল্য তিন শত চারি শত তাহাতে 

মোমবাতি সংযোগ এমত পাঁচ শত বাগীচা গেলাপী ঝাড় তিন হাজার গেলানী বাগীচা 

এক হাজার মোম্বাতি দুই শত মন রওানি রৌশনী হয়। নাএব মজলিস ইস্তক ৫ ফাল্গুণ 

নাগাদ ১৫ রোজ দশ তাএফা। বাই ও তিন তাএফা ভখড় ইহা সেওয়ায় কালওয়াতি 

গুণীলোক অনেক এ ৫ তারিখে শ্রীযুত কোঙর বাহাছুর আইবড় খান পরে স্থানে যেখানে 

নিমন্ত্রণে যান নানাবিধ বাদ্য ও নানাবিধ সলতনৎ এবং রাজঅভরণে ভূষিত অপূর্ব 

রূপ্যনিশ্মিত যানারোহণ করিয়া গমনাগমন করিতেন বিবাহের মজলিসে এক২ দিন এক 

ফেরেকা লোকের গমন হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত প্রথম দিবস নিজআমলাতে বেষ্টিত 

ছিতীয় দিবস গ্রামস্থ যাবৎ ম্হাজন ও ভদ্রলোক ইং তৃতীয় দিবস লাগাদ অষ্টম দিবস ১৩ 

ফাল্গুণ পধ্যন্ত যাবদীয় হাকীমান আমলা আপীল অদালত ও ফৌজদারী ও কালেক্তরি ও 



১৪২ তন্বা তে স্বেন্রাবেলন্ কথা 

পরমিট ও কোম্পানীর কুঠীর আমূল। ও নেজামতের আমলা ও শহরের যাবদীয় সাহেবান 
আলীশান ও বহরমপুরা ওগয়রহ সাহেব লোক ও বিবিলোক ও বাবালোক একজ্র এবং 

শ্রীযুত নবাব সয়লজঙ্গ বাহাঁছুর একত্র মজলিসে নাচ ও গান ও বাদ্য ও আতশ নানাবিধ 

সকল তামাশ। দৃষ্টি করিয়া পরমাহলাদিত হইয়াছেন । পরে ১৪ তারিখে মুরশেদাবাদের 

যাবদীয় ওমরাও ও শ্রীযুূত জগৎ সেট সাহেব সকলে আগমন করিয়া মজলিস করিয়া গান 

বাদ্য শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হইলেন এবং সেট সাহেব রওয়াএশখান1 নিশ্মিত স্থানে গমন 
করিয়া সর্বত্র দৃষ্টি করিয়া হষ্টচিত্ত হইলেন পরে ১৫ তারিখে শুভ অধিবাস হয় 
শ্রীযূত রায়জগন্নাথপ্রসাদ প্রভৃত্তির আগমন হইয়াছিল ১৬ তারিখে শুভ বিবাহ 
ইহার রওয়াএশ এবং সলতনৎ ও নানাবিধ বাদা ও নাঁনাবিধ সওয়ারি ও হস্তী ও 
ঘোটকাদি অসংখ্য এবং পদাতিক স্বর্ণ রূপ্য নির্মিত যষ্টি হস্তে অর্থাৎ সোটাবরদার 

আসাবরদার ও বাণবরদার ও গুরুজবরদার ও নওবত ইত্যাদি সলতনৎ অনেক কত 

লিখিব এবং কলিকাতার কারিগর নাঁনাবিধ ছবি নিম্মাণ করিয়া রওয়াশ সঙ্গে লইয়া 

গিয়াছিল এই সকল সরংজাম লইবার মুটিয়া মজুর ও বেহার৷ দশ হাজার ছুই লক্ষ লোক 

পথে জমায়ত চলনশক্তি না হইয়া মিসল মাফিক এ রাজবাটার দ্বার আর কোম্পানীর 
কুগীর সম্মুখ রাস্তা দিয়া কালিকাপুর হইয়া এ ছুই ক্রোশ ফিরিয়া পুনর্বার এ রাজবাটার দ্বার 
পর্যন্ত মিসলবন্দী হইল ইহার মধ্যে আতশের নানা জাতি কারখানাতে আশ্চর্য্য শোভা 

হইয়াছিল তামাশগির মর্দআদমী ওমরা এবং দেশ বিদেশীয় লোক জমায়ত হইয়াছিল পর 
দিধণ কন্য। পাত্র বাটা আইলে কাঙ্গালি ভিক্ষুক ও বিপ্র ও ফকীর ওগয়রহ চল্লিশ হাজার 

লোক কোম্পানির বানকথানার বাটীতে পৃরিয়া খাদ্যসামগ্রী যথাযোগ্য এবং মুদ্রাও 

যথাযোগা প্রদান করাতে তুষ্ট হইয়া সকলেই আশীর্ববাদ করিয়া স্ব২ স্থানে গেল আর 
তদ্দেশের ব্রাহ্মণ ও ভদ্র লোক নবলাখ ও কাঙ্গাল ও গরীব আপামর সাধারণ এক২ পিত্তলের 

ঘড়া ও তৈল ও চেলী ও মটরাদার শাড়ী ও অসংখ্য মসাঁলা ও ওগয়রহ ও এক২ পিতলের 

থাল প্রত্যেকে সকলকে দেওয়া গেল। এবং আমলা ওগয়রহেরদিগকে পোষাক শাল ও 

দোশাল ও যথাযোগ্য ভূষণ দিয়াছেন এবং গুণবান লোকের গুণ বিবেচনা করিয়! তদ্যোগ্য 

পারিতোধিক দিয়াছেন দেশস্থ বিপ্র সকলের ভূষ! হইয়াছে ইহাতেই এ কার্য্যে সকলেই 
যথেষ্ট অনুরাগ করিতেছেন আপামর সাধারণ লোক নানীবিধ ভক্ষণ সামগ্রীতে তৃপ্ঠ হইয়াছে 

এ কর্মের অধাক্ষ শ্রীযুত ব্রজানন্দ বাবু নিযুক্ত হওয়াতে কর্মের সকল স্ুধার হইয়াছে 
বাবুর শ্রমের পরিসীমা নাই বাঁবুর বৈদগ্ধ ও তদ্রবিরে সকল লোক তুষ্ট হইয়াছে। 

শ্রীযূত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের বিবাহ যেরূপ হইয়াছে ইহাহইতে অধিক 
হইলেও আশ্চধ্যের বিষয় নহে যেহেতুক তিনি কাস্ত বাবুর পৌন্র ও রাজা লোকনাথ রায় 
বাহাদুরের পুক্র নিজে অতিস্থশীল ও গুণবান ও দাতা ও অন্থগতপ্রতিপালক এত অল্প 

বয়সে এত গুণ হওয়! অন্যের ছুর্ঘট | 



ধর্ম ১৪৩ 

(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ১ ফাল্ধন ১২২৬) 

বিবাহের ইস্তাহার ।-_৭ ফেব্রআরি শ্রীযুত বাবু রামছুলাল দে সরকার গবরণরমেস্ত 
গেজেটে ইস্তাহার দিয়াছেন যে তিনি আপন ছুই পু্রের বিবাহ ৭ও ১১ ফাল্গুণ তারিখে 
দিবেন তাহাতে ইংগ্শ্তীয় সাহেবেরদের কারণ ১২ ফাল্গুণ এই ছুই দিন নিক্পণ 
করিয়াছেন যে তাহারা এ ছুই দিনে তাহার শিমলের বাটাতে গিয়া নাচপ্রভৃতি দেখেন ও 

খান। করেন। এবং আরব ও মোগল ও হিন্দু ভাগ্যবান লোকেরদের কারণ ১৩।১৪।১৫।১৬ 

তারিখ নিরূপিত হইয়াছে তাহারাও উপযুক্ত মত আমোদ প্রমোদ করিবেন। 

(৯ মাচ্চ ১৮২২। ২৭ ফাল্তন ১২২৮) 

বিবাহ ॥_-মোং জনাইর শ্রীযুত বাবু রামন।রায়ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু রামরত্ু 

মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু গোলোকচন্দ্র মুখ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু হরদেব মুখোপাধ্যায় 

ও শ্রীুত বাবু তারকনাথ মুখোপাধ্যায় পাচ সহোদর 'প্রত্যেকেই গুণবান্ ও ভাগ্যবান ও 

ধার্মিক ও দাত। ও দয়ালু এবং পরস্পর পঞ্চ ভ্রাতা সংগ্রীতিপূর্বক স্খ্যাত। এহারদিগের 
মধ্যে কনিষ্ঠ শ্রীযুত বাবু তারকনাথ মুখ্যোপাধ্যায়ের শুভবিবাহ গত ৯ ফিব্রআরি বাঙ্গল! 

২৮ মাঘ শনিবারে মো বরাহনগরে শ্রীুত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটাতে হইয়াছে । তাহাতে 

যেমত সমারোহ হইয়াছিল এবপ গঙ্গার পশ্চিম পারে সংপ্রতি প্রায় হয় নাই। প্রথমতঃ 

মজলিসের ঘর ডাকের সাজ ও মোমের সাজ ছ্বার| স্থশোভিত এবং অপূর্ব বিছানাতে মণ্ডিত 

ও শ্বেত নীল পীত রক্তবর্ণ ঝাড় ও লাগন ও দেওয়ালগিরিপ্রভৃতি নানাবিধ রোশনাই হৃইয়। 

বিবাহের পূর্ব চারি দিবস নাচ ও গান হইল । তাহাতে বড় মিয়া ও ছোট মিয়া ও নেকী 

ও কাশ্মীরিপ্রভৃতি প্রধান২ গায়ক আর২ অনেক তয়ফাও আসিছিল এ সকল গায়কেরা 

যে মজলিসে আইসে সে মজলিস স্ুখদাঁয়ক হয় । এবং সামাজিক ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপকেরদিগের 

নিমন্ত্রণপূর্ব্বক সমাদরে আনয়ন করিয়া নানাবিধ সম্মান করিয়াছেন এবং দেশ বিদেশীয় 
ঘটক ও কুলীন যত আসিয়াছিলেন তাহারদিগের বিবেচনা মত পুরস্কার করণে অতিশয় 

স্থখ্যাতি হইয়াছে । 

(২১ ডিসেম্বর ১৮২২1 ৭ পৌষ ১২২৯) 

বিবাহ ॥-- গত ১৩ কাত্তিক শুক্রবার ত্রিপুরার রাজ! শ্রীশ্রীধূত মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্য 

বহাদরের পুত্র শ্রীল শ্রীযুত কৃষ্ণ কিশোর বড় ঠাকুরের বিবাহ আসাম দেশের রাঁজার কন্যার 

সহিত হইয়াছে আসামের রাজা সপরিবার ত্রিপুর! পাহাড়ের রাজধানীতে আসিয়াছেন। 

এই বিবাহে অতিশয় সৌষ্ঠৰ নাচ তামাসা বাদ্য রোশনাই আতস বাজী প্রভৃতি হইয়াছিল 
এই প্রকার বাহুল্য মত ব্যয়ের এবং সমারোহের বিবাহ পূর্ব দেশে আর কখনও হয় নাই..। 
এঁ মহারাজ চন্দ্র বংশীয় রাজা তাহারদের কুলাচার মতে দিবসে বিবাহ হয়-'" | 



৯88 চগলাদ পত্রে স্েকান্লেত্র কথা 

(৪ আগষ্ট ১৮২১1 ২১ শ্রাবণ ১২২৮) 

ত্রিপুরা! ও খুকি রাজ্যের রাজবংশীয় শ্রীযুত রামগঙ্জামাণিক্য ইংগ্নণ্তীয় রাঁজশাসন- 
কর্তধারদের নিকটে এ রাজ্যের রাজত্ব বিষয়ে দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে এ শাসনকর্তার! 

সে বিষয় তদারক করিয়া তাহাকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে জিলা! ত্রিপুরার জজ ও 

মেজেন্ত্িড সাহেবেরদের প্রতি আজ্ঞা করিয়াছিলেন । তাহাতে সেখানকার ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের 

১২২৮ শালের ৩০ আষাঢ় অর্থাৎ ১২ জুলাই তারিখে প্রাতঃকালের দশ ঘণ্টার পরে ছুই 
প্রহর এক ঘণ্টা বেলাপধ্যস্ত উত্তম সময় নির্ণয় করিয়া দিলেন। তাহাতে ৮ তারিখে আরম্ত 

করিয়া রাজবাটী নিকটবপ্তি আগোরতলাতে নিমন্ত্রিত লোকেরদের বাসার কারণ ও শ্রীযুত 

জজ সাহ্বেপ্রভৃতির বাসার কারণ উপযুক্ত ঘর উঠান গেল। এবং নানাপ্রকারে নগরশোভা 

বাহুলা করা গেল । পরে ১২ তারিখে প্রাতঃকালে এ স্থানে সৈন্ত ও সামন্ত ও অমাত্য ও 

ভৃত্য ও ইষ্ট বন্ধু কুটুম্ব সকলে একত্র হইল। 
অন্তর শ্রীযৃত জজ সাহেব ও শ্রীযুত মেজিত্মিড সাহেব সেখানে অধিষ্ঠিত হইলে 

নানাবিধ বাদ্য হইতে লাগিল এবং সেই স্থান অবধি রাজবাটাপর্যযস্ত অতিবড ৩০ ত্রিশ 

সুসজ্ঞ হত্তীর উপরে ডঙ্ক। হইতে লাগিল। পরে তাবৎ লোকের সহিত সাহেবের] রাজবাটাতে 

গমনপূর্বক আমলা লোকেরদের সহিত শিষ্ট শস্তাষা করিলেন ও আম্লারা তাহারদিগকে 

সমাদরপুর্বক লইয়। দেওয়ানখানাতে বসাইল | রাজা সমাচার পাইয়া সাহেবেরদের নিকটে 

আইলেন। সাহেবরা রূপ্যমম় পাত্রে খীলাত রাখিয়া রাজাকে দিলেন। পরে রাজা & 

খীলাত আপন উজীরের হাতে দিয়া তাহার সহিত স্থানান্তরে গিয়া এ খীলাত পরিধান 
করিলেন ও পাগ বাদ্ষিলেন এবং অপূর্ব হীরকমণ্ডিত বহুমূল্য তলবার বক্ষস্থলে বান্ধিলেন। 

পরে নয় জন ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতকে সঙ্গে করিয়া সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হইলেন অন্য২ 

লোঁক অনেক সঙ্গে গেল। রাজা সিংহ।সনের উত্তর ভাগে দাড়াইলেন তৎ কালে ব্রাহ্মণের 

অনেক শাস্তিবাকা পাঠ করিলেন ও রাজার শরীরে গঙ্গা জলের অভ্যুক্ষণ করিলেন পরে 
সিংহাসনের চতুদিগে শুভ বস্ত্র বিছান গেল রাজা তিনবার সিংহাসন প্রদক্ষিণ করিলে 

ব্রাহ্মণের পুনঃ২ শাস্তি করিলেন। 

পরে রাজ৷ সিংহাসনারোহণ করিলেন তৎকালেও ব্রাহ্মণেরা গঙ্গাজলাত্যুক্ষণ করিলেন 

এবং বাঁজা সাহেব লোকের সহিত পরম্পর শিষ্ট সম্ভাষণ করিলেন পরে আমলার! রাজাজ্ঞানু- 

সারে যুবরাজের বস্ত্র আনাইয়া রাজার ভ্রাতাকে পরিধান করাইল ও বড় ঠাকুরের বন্ত 
আনিয়া রাজার পুত্রকে পরিহিত করিল। তাহার বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া রাজাকে 

নজর দিলেন এবং অধিকারস্থ প্রধান লোক ও আমলা লোকেরাও নজর দিল ও 

পুরাতন যে কামান ছিল তাহাতে তোপ ছাড়িল এবং রাঞ্জা তৎ্কালে আপন নামে 
সিক। জারী করিলেন। যে সিংহাসনে রাজা বদসিলেন সে সিংহাসন হন্তি দস্তে নির্টিত ও 

স্বর্ণে মপ্তিত তাহার উপরে বহুমূল্য বস্ত্র তাহার চতুর্দিকে অকৃত্রিম স্বর্ণ রচিত ঝালর। 



ধন্ম ১৪৫ 

পরে যথাযোগা সম্ভাষাদ্বারা সাহেবেরদিগকে বিদায় করিয়া রাজ। আপন কর্থে নিযুক্ত 
হইলেন। 

সেই দিনে সর্বত্র আজ্ঞ! প্রকাশ করিলেন যে রাজা ও যুবরাজ ও বড় ঠাকুর এই 
সকল খ্যাতি ব্যতিরিক্ত অন্য কোন নাম কেহ কহিবে না ও লিখনাদিতে লিখিবে না। 

রাজা সেই দিনে আপন পুরবাসি লোকেরদিগকে পারিতোধিক দিলেন ও তাবৎ লোককে 
উত্তম মত ভোজনাদি করাইলেন ও সায়ংকালে রাজা! সাহেবেরদের গৃহে গিয্। তাহারদিগকে 
নিমন্ত্রণ করিলেন তাহাতে রাত্রি ফোগে উত্তম খান। হইল ও নানাবিধ নৃত্য গানাদি অনেক 

আমোদ হইল । 

সহমরণ 

(২৭ মার্চ ১৮১৯ । ১৫ চৈত্র ১২২৫) 

সহমরণ।-_শহর কলিকাতায় এক ব্রাক্ষণ মরিয়াছেন অল্পবয়ক্ক। তাহার শ্রী সহগমন 
করিয়াছে আমর! শুনিয়াছি যে ছুই দিনপর্যযস্ত আপন মৃত স্বামীকে রাখিয়। তৃতীয় দ্রিন 
সহগমন করিয়াছে এত বিলম্বে সহগমন করিতে পূর্বের শুনি নাই । তাহার কারণ এই স্ত্রীর 
বয়স বিবেগনা করাতে এত কাল বিলম্ব হইল। কথক বৎসর হইল শ্রীশ্রীযুত নানাদেশীয় 
মামহোপাধ্যায় পঞ্ডতেরদের নিকটে হিন্দুশাস্ত্রান্সারে সহগমন বিয়য়ে যথার্থ ব্যবস্থ। 

লইয়া আজ্ঞ। দিম্াছেন যে ষোড়শবর্ষন্ন বয়স্ক! কিন্ব। গর্ভবতী কি। যাহার অতিশিশু 
বালক থাকে সে স্ত্রী সহগমন করিতে পাইবেক ন]|। 

এবং হিন্দুশান্সে ইহাও কহে যে সহমরণাদিরূপ কর্মে নির্বাণ মুক্তি হইতে পারে ন। 
কিন্ত স্থুখ ভোগমাত্র হম্ব। অতএব হিন্দুশাপ্রের মতে নির্বাণপাধন কম্মেরি প্রশংস। 

করিয়াছেন । 

অধিক সহমরণ বাঙ্গাল। দেশে হয় পশ্চিম দেশে তাহার চতুর্থাংশও হয় না এবং 

বাঙ্গালার মধ্যে ও কলিকাতার কোট আগীলের অধীন জিলাতে অধিক হয় আরো! হিন্দৃস্থানে 
ঘত সহমরণ হয় তাহার সাত অংশের একাংশ কেবল জিল। হুগলিতে হয়। 

(৫ জুন ১৮১৯। ২৪ জোষ্ঠ ১২২৬) 

সহমরণ।-_-তৃতীয় সন জেল! হুগলিতে এক শত বার স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে গত 

বৎসর এ জেলাতে ছুই শত ্্ী সহগামিনী হইয়াছে কিন্ত গত বৎসর যে এত অধিক 

হইয়াছে.ইহার কারণ কিছু নিশ্চয় হয় নাই। অন্ত২ জেলাহইতে জেল! হুগলিতে অধিক 

সহগমন নিত্য হয়। 

পশ্চিম হিন্দৃস্থানে সহমরণ বাঙ্গালা হইতে অতি ন্যুন এবং সেখানে এমন গ্রাম আছে 

ঘে সেখানকার লৌকের1 কেবল সহমরণের নামমাত্র শুনিয়াছে কিন্ত কখন চক্ষে দেখে নাই । 

১৯ 



১৪৬ গলা পাত্রে সেকাব্লেল্র ক্কথা 

সেখানে সহমরণ হইলে পর চিগ্ছার্থে গঞ্গাতীরে একটা মঞ্চ গা থিয়া রাখে কিন্তু রাজপুতেরদের 
নিত্য সহগমন হয় গত বৎসর তদ্দেশীয় এক জন রাজা মরিলেন এবং তাহার সহিত তাহার 
তেত্রিশ স্ত্রী পুড়িয়া৷ মরিল। 

( ২৩ মাচ্চ ১৮২২। ১১ চৈত্র ১২২৮) 

সহমরণ।--কলিকাতার অস্ঃপাতি কোঠের সাহেবের সহমরণ বিষয়ক এই 

রিপোর্ট শ্রীশ্রীযুত বড় সাহেবের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। 

সন ১৮১৫ সপ ১৮১৬ সাল সন ১৮১৯৭ সাল 

কলিকাতার অস্তঃপাতী ২৫৩ ২৮৯ ৪৪১ 

ঢাকা ৩১ ২৪ ৫২ 

মুরশেদাবাদ | ১১ ৰ ২২ ৪২ 

পাটন। ২০ ২৯ ৩৯ 

বানারস ৪৮ ৬৫ ১০৩ 

ঝর্লী ১৭ ১৩ ১৯ 

৩৮০ ৪৪২ ৬৯৬ 

(১৬ আগষ্ট ১৮২৩ । ১ ভাদ্র ১২৩০) 

সতী ॥-_ম্ঙ্গলবারের কলিকাতা জরনেল কাগজে সহমরণবিষয়ক শাস্তিপুরের এক 

পত্র ছাপ। হইয়াছে তাহাতে জানা! গেল যে অষ্টাদশ বৎ্সরবমপ্কা এক স্ত্রী পরমক্ন্দরী স্বামী 

মরিলে পর আপনি সহমরণার্থে কৃতনিশ্য় হইয়া এ শবের সহিত শাস্তিপুরসমীপস্থ 

স্থরধুনী তীরে আইল। এই বিষয় সমাচার পাইয়৷ মোং শান্তিপুরের থানাদার নানা লোক 
সমেত মানা করিতে সেস্থানে পৃহুছিল এবং এ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি কেন এই 
মৃত ব্যক্তির নহিত দগ্ধা হইতে বাপন! করিতেছ। কি দরিদ্রতার ভয়ে কিম্বা পরিবারের 

বিদ্রপের ভয়ে এই ক্খে প্রবৃত্। হইয়াছ। তাহাতে সে প্রত্যুত্তর করিল যে আমার স্বামী 
আমার জীবিকার্থে সংস্থান রাখিয়া গিম়্াছেন এবং সহমরণ করিতে আমার উপরে কেহ 

জোর করে না কিন্তু আমি স্বামিশবের সহিত দগ্ধা হইলে চতুর্দশ ইন্দ্রকালপধ্যন্ত পতি- 
লোকে বান করিব। এই খ্বর্গ ভোগ সতী না হইলে পাই না। এই মত অনেক কথোপ- 

কথনের পর এ স্ত্রীর ছুই ক্ষুদ্র বালককে তাহার সম্মুখে আনাইল কিন্তুত্ী বালকেরদিগকে 
দেখিয়াও এ স্ত্রীর হৃদয়ে মাতৃ স্নেহ জন্মিল না । পরে এ দয়াশীল থানাদার তাহার প্রাণ ও 

এঁ ছুই বালকের প্রাণ রক্ষ। করিবার অনেক যত্ব করিল কিন্তু অবাধ্যতারূপে সে স্ত্রী আত্ম- 
প্রতিজ্ঞাতে দৃঢ়া রহিল। ইহাতে এ থানাদার কহিলেক যে আমি নাচার হইলাম[তোমার 
ইচ্ছা । ইহার পরে সে স্ত্রী এ শবের সহিত পুড়িঘ্বা মরিল। 



ধর্ম ১৪৭ 

তাহার বিবরণ। ট্রস্ত্রী আর২ কর্তব্য কর্ম করিয়া চিতারোহণ করিল ও শব 

আলিঙ্গন করিয়। শয়ন করিল পরে আত্মীয় লোকেরা আসিয়া উভয়কে একত্র করিয়া বাদ্ধিল 

তত্পরে এক গাঁটি পাট দিয়া ঢাকিয়া অগ্নি প্রদান করিল । 

(৮ আগষ্ট ১৮২৯। ২৫ আাকণ ১২৩৬) 

সমাচার চক্দিকা পঞ্হইতে নীত ।-__সহমৃতাবিষয়ক । ২৭ জুলাই ইগ্ডিএ গেজেট- 

নামক সমাচারপত্রেতে এই এক অশুভ সমাচার প্রচার হইয়াছে যে গববুনর্মেপ্ট এইক্ষণে 

সহম্রণ নিবারণের চেষ্টাতে আছেন এবং এতদ্ধেশীয় খ্যাত এক বাক্তি সকল নগরবাসির 

প্রতিনিধি হইয়া ত্র অনুচিত বিষয়ের প্রমাণ ও প্রয়োগ লিখিয়া সমর্পণ করিতে স্বীকার 

করিয়াছেন এবং তিনি মহাঁমহিম শ্রীযুত গবরূনর্ জেনরল বাহাছুরের সহিত সাক্ষাৎ 

করিয়াছেন এবং শ্রীযুতও এই বিষয় নিবারণে নিতান্ত মানস প্রকাশ করিয়াছেন। 

ই বিষয় বিবেচনাকরণনিমিত্তে যে ধারা প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন 

তাহা তিন প্রকার। ইহার প্রথম প্রকরণ এই যে বর্তমান যে চলিত ধারা 

অর্থাৎ জোরাবরীকর। কিন্বা গর্ভবতী কিন্বা দুগ্ধপোধ্য বালক রাখিয়া সহগমন করাতে 

যেনিবারক আইন আছে তাহা অতিকঠিনরূপে নিযুক্ত হইবে। দ্বিতীয় প্রকরণ স্থবে 

বাঙ্গলা ও বেহারের সরহদমধ্যে এই রীতি একেবারে রহিত হইয়া যাইবে। তৃতীয় এই 

রাজধানীর মধ্যে বিনা কোন নিয়মে এই রীতি উঠিয়া যাইবে । অতএব এই বিষয় প্রকাশ 

করিয়া এ ইত্ডিএ গেজেট সম্পাদক মহাশয় ও প্রায় তাবৎ ইংগ্নণ্ীয় মহাশয়েরা শ্রুতি স্থৃতি 

পুরাণাদিতে বিহিত আছে থে সহমরণ ও অন্রমরণ এবং সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি 

যুগে মহাপ্রামাণিকেরা যে বিষয়ে ব্যবস্থা দিতেছেন তাহা রহিত করিতে মন্ত্রণা করিতেছেন 

সে যাহ! হউক খেদের বিষয় এই যে আমারদিগের বিবেচক দেশাধিপতিরও এ বিষয় রহিত 

করিতে মনঃস্থ হইয়াছে ইহাতে আমরা ভীত আছি কিন্তু এমত সকল আবশ্যক বিষয়েতে 

কাগজের দ্বারা তর্কবিতর্ক করিতে শ্রীযুত গবর্নর্মেন্টের অস্থমতি আছে অতএব যেমত এ 

বিষয় এইক্ষণে বিশেষ বিবেচনা হইতেছে আমরা এ সাহসে নির্ভর করিয়া শ্রীযুতের কর্ণ- 

গোচরের নি্বত্তে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিশেষ প্রথমতঃ শ্রীযৃত 

গবর্নরূমেন্ট এই বিষয় নিবারণ নিমিত্তে অনেক প্রমাণ প্রয়োগ সংগ্রহ করিতেছেন এবং 

আমারদিগের এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তিকে ইহার প্রনাণ এবং মত প্রদান করিতে অন্গমতি 

করিয়াছেন কিন্তু এ এক ব্যক্তির কিম্বা অন্য ধর্ম্াশ্রিত ব্যক্তিরদিগের মতে কিরূপে প্রামাণ্য 

এবং বিশ্বাস হইতে পারিবে যেহেতুক ধর্ম এবং ব্যবহারবর্জিত ব্াক্তিরদিগের যে নৃতন 

প্রমাণ এবং ধারা তাহা জগতের মান্য কোন প্রকারে হইতে পারে না। পরস্ত পূর্ব্বোন্ত যে 

তিন প্রকরণ প্রদান করিতে আশ্বাস করিয়াছেন তাহা আমরা বিশেষ শ্রুত আছি যে কএক 

বৎসর গত হইল এই বিষয় রহিত করিতে আর একবার সকলে চেষ্টান্বিত হইয়াছিলেন 



১৪৮ লংবাদ পাত্রে সেক্কাবেব্র কথা 

তাহাতে মহামহিম শ্রীযৃত লার্ড আমহা্ট সাহেব বিশেষ অঙ্থসন্ধান করিগ্া এবং নানা প্রমাণ 

প্রয়োগ সংগ্রহকরত যথার্থ জ্ঞাত হইয়! এ পূর্বোক্ত থে প্রথম প্রকরণ তাহাই স্থাপিত 

করিলেন তদবধি সেই রীতি সর্বত্র চলিতা হইতেছে এবং ইহাও সর্বদ প্রচার আছেষে 

ঘখন যে স্থানে সহ্মৃতা হয় সেই স্থানে তত্রস্থ ইংগ্শ্তীয় মহাশয়ের এবং রাজসংক্রাস্ত 

লোকেরা স্বয়ং গমন করেন এবং এ পতি প্রাণাকে পির সহিত গমন নিবারণকরণজন্য অনেক 

চেষ্টা ও নানা লোভ দেখান কিন্ত তাহাতে কোন মতে কেহ কাহাকেও ক্ষান্তা করিতে 

পারেন নাই সুতরাং ইহাহইতে অধিক সন্দেহ ভঞ্জনের কারণ আর কি আছে। এই বিষয় 

শ্ীযুূতের যদি অধর্খ্ম কিম্বা অশাস্্র বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে তবে এ অধীনদিগের প্রতি 

অনুমতি করিলে শাস্োন্ত যে সকল প্রমাণ ও প্রযজোগ আছে তাহা অনায়াসে দেওয়া যাইতে 

পারে। ইংগ্নততীয় মহাশয়দিগের এই বিষয়ে এত দৃশ প্রতিবন্ধকতা এবং সন্দেহহওনের কারণ 

এই অনুভব হয় হিন্দুদিগের জ্্ীলোকের এতাদৃশ অসম সাহস কর্ণ ইচ্ছাপূর্বক হয় এমত 

তাহারদিগের মতে কোনবূপে বিঞ।প হয় ন। কিন্তু তাহারা! এমত দেখিয়া কিন্বা শুনিয়াও 

থাকিবেন যে স্ত্রীলোক পতিপ্রাণ হয় সে শ্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে ও হাস্য বদনে স্বামির 

জ্বলচ্চিতায় অনায়াসে আরোহণ করে অতএব এবিষয়ে জোরাবরি ইত্যাদির সম্ভব কোনবূপে 

হয় না স্ত্রীলোকদিগের এ আশ্চর্য কন্মে প্রবৃত্তিহওনের বিশেষ ফল এই আছে যে ধর্্শাস্ত্োক্ত 

যে সকল ফল আছে তন্ভোগী হন এবং লোকতঃ আপন নান ও কুল উজ্জ্বল করেন। অতএব 

আমারদিগের ইহ। নিতান্ত বিশ্বাস আছে যে দেশাধিপতি মহামহিম শ্রীযূত লার্ড উলিয়ম 

বেন্রীঙ্ক সাহেব যিনি ছুষ্টদমন শিষ্টপালন ও ধন্ম সংস্থাপনকরণজন্ত এতদ্দেশে শুভাগমন 

করিয়াছেন তিনি আমারদিগের চিরকালাবধি স্থাপিত যে ধশ্ম কিম্বা রীতি আছে তাহার 

অন্তথাকরণে কখন প্রবৃত্ত হইবেন না। 
সহমরণ-বিষয়ে গবন্মেন্ট হাউমে একটি সভা হয়। এই সভায় রামমোহন রায়ের পক্ষ হইয়া পণ্ডিত 

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ( গুড়গুড়ে ভ্টীচাধ্য ) সহমরণের বিরুদ্ধে বন্ত তা করেন। গৌরীশঙ্কর তকবাগীশ ভীহার 

সম্পাদিত “সম্বাদ ভাস্কর পত্রের একস্থলে লিখিয়াছেন £_ | 

“আমর কলিকাতা নগরে উপস্থিত হইয়া রাজা রামমোহন রায়ের সহিত প্রথম সাক্ষীত করি 

এবং তৎকালেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম স্বদেশের কুপ্রথা ও সহমরণ নিবারণ এবং বিধবাদ্দিগের বিবাহ, 

ক্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি বিষয় সম্পন্ার্থ প্রাণপণে চেষ্টিত আছি, তাহাঁতেই রাজ রামমোহন 

রায় আমারদিগকে নিকটে রাখেন, এবং সহমরণ নিবারণ বিষয়ে যথাদাধ্য পরিশ্রমে উক্ত রাজার 

আনুকূল্য করি তাহাতে কৃতকাধ্যও হইয়াছি, সহমরণ পক্ষাবলম্থি পাচ ছয় সহস্র পরাক্রান্ত লোকের 

সাক্ষীতে গবর্ণমেন্ট হৌসের প্রধান হালে লার্ড বেন্টিঙ্ক বাঁহীছুরের সম্মুখে সহমরণের বিপক্ষে দণ্ডায়মান 

হইতে যদ্দি ভয় করি নাই তবে এইক্ষণে ভয়ের বিষয় কি...” (“সম্বাদদ ভাক্কর,--২৬ মে ১৮৪৯ ) 

(১২ ডিসেম্বর ১৮২৯। ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৩৬ ) 

,**লার্ড উলিয়ম বেটিঙ্ক গবরূনর জেনরল বাহাছুর এমন নহেন যে কেহ মিথ্যা 



ধর্ম ১৪৯ 

কথা বা প্রশংসাস্চক কথার দ্বার! তাহার প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিবেক ইহা আমরা বিশেষ 

জ্ঞাত আছি। যেহেতুক আমরা শুনিয়াছি শ্রশ্রীধুতের অভিপ্রায় এই যে এ বিষয় যদি 
যথাশাস্ত্র না হয় তবে রহিত করিবেন আর যগ্যপি যথাশাস্্রসিদ্ধ হয় তবে এ সহগমনে 

যে যে কণ্টক আছে তাহাই রহিত করিবেন ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে শাস্ত্র বিচার না 
করিয়। কথন কোন আজ্ঞ। দিবেন না এক্ষণে যে সকল কথা উঠিয়াছে সে গোলযোগমাত্র | 

যথার্থ কথা ত্বরায় প্রকাশ পাইতে পারিবেক তাহা হইলেই এতদ্বিষয়ের দ্বেষি 
মৃহাশয়েরদিগের আশ্ফালন ও তর্জনগর্জনের বিসর্জন হইবেক। 

অপর প্রায় সকল ইঙ্গরেজী কাগজেই লিখিয়া থাকেন যে এতদ্দেশীয়'অনেক হিন্দুর 

মত আছে কিন্ত তন্মধ্যে শ্রীযুত রামমোহন রায়ের নামমাত্র বাঙ্গাল হরকরায় প্রকাশ 
পাইয়াছে। উত্তর তিনি হিন্দুকুলোদ্তব বেন ইহাতে তাবৎ বা অনেক হিন্দুর মত 
কিপ্রক।রে সম্ভবে যদি বল তাহার পিতৃপুরুষের বা বংশের মত ইহাতে বুঝা যাইতে পারে 
তাহ! হইলেও অনেক বলা যায় ন1। উত্তর তাঁহাও কদাচ নহে কেনন। তাহার পিতৃপুরুষের 

ও বংশের আচার ধন্মকম্ম যাহ। তাহ! অনেকে জ্ঞাত আছেন ইহার তদ্দিপরীত দেখিতে 

শুনিতে পাই সুতরাং তাহার মত হইলেও ত হার বংশের মত বলা যায় না। পরস্ত সহমরণ 

রহিত বিষয়ে তাহাকে ইঙ্গরেজী সমাচারপত্রপ্রকাশকেরা প্রশংসা দিতেছেন তাহাতে আমরা 

ছুঃখিত নহি কেননা যে কোন বিষয়ে ধফিনি প্রবৃত্ত হন তাহা স্বসিদ্ধ করিতে পারিলে 

তাহাকে প্রশংস। দেওয়া! উচিত তিনি ব্রা্গণীকেল মেকন্গিন অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ সেবধিপ্রভৃতি 

গ্রন্থ করিয়া মিসনরিপ্রভৃতি গ্রীষ্টিয়ানেরদিগের নিকট অনেক প্রশংসা পাইয়াছিলেন এবং 

গুণপ্রকাশঘ্বারা এদেশে সর্বদাই প্রশংসা পাইতেছেন পাইবেন ইহাতে কে সন্দেহ করে | 

চন্দ্রিকা ৩ ডিসেম্বর | 

শিবপ্রসাঁদ শন্মীর ছদ্মনামে রামমোহন রায় ব্রীক্ষণিক্ণাল ম্যাগাজিন ব। ব্রাঙ্ষণ সেবধি প্রকাশ করেন 

ইহ যে রামমোহন রাঁয়েরই রচনী, উপরিলিখিত অংশে তাহার প্রমাণ পাওয়া ধাইতেছে | 

(২৩ জানুয়ারি ১৮৩০ । ১১ মাঘ ১২৩৬) 

ধন্মবিষয়ে সভা ।--€৫ মাঘ ১৭ জানুআঁরি রবিবার সংস্কৃত কালেজে কলিকাতাস্থ হিন্দু 
বাঙালী ও হিন্দুস্থানী প্রধান লৌকেরদিগের এক সভা হইয়াছিল & সভায় সম্বাত্তসমূহ সমাগত 
হইলে শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দৌপাধ্যায় কহিলেন সতীর বিষয়ে যে আরজী শ্রীশ্রীযুত 

লার্ড উলিয়ম বেশ্িঙ্ক গবব্নর্ জেনরল বাহাছু রকে দেওয়া গিয়াছিল তাহার যে উত্তর পাওয়া 

গিয়াছে তাহা আপনারা শ্রবণ করুন সকলের অন্ুমত্যনুসারে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব 
পাঠ করিলেন তাহার স্থুল তাৎপর্য সতীনিবারণের যে আইন হইয়াছে তাহা রহিত 
করিবেন ন। এবং প্রার্থনাকারিরা যদ্দি এবিষয় বিলাতে শ্রীযুত বাদশাহের নিকট আপীল 

করেন তবে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাছুর সেই আরজী তুষ্িপূর্বক বিলাতে পাঠাইয়া 



৯৫০ লওলাদ পাত্রে সেক্ষাব্লে কথা 

দিবেন এততঅবণে সভ্যগণেরা কহিলেন যে সতীবিবয়ে বিলাতে আপীল করা কর্তব্য এবং 

ধপ্রীযতের নিকুট প্রার্থনা এই কর্তব্য যেপধ্যন্ত বিলাতহইতে আমারদের প্রার্থনার উত্তর 

না আইসে তাবৎকাল সতীহওনের যে রীতি ছিল তাহাই থাকে। অপর প্রশ্ন হইল 

বিলাতে যে আরজী দেওয়। যাইবেক এবং শ্রীযুত বড় সাহেবের নিকট যে প্রার্থনাপত্র দিতে 

হইবেক কি রীতিক্রম প্রস্তত করিতে হইবেক তাহাতে প্রথম শ্রীযুত বাবু রাধারু্ণ মিত্রক্তুক 

উক্ত হইল যে এই সভ্যগণেরদিগের মধ্যে ১২ জন বিবেচক স্থির হউন তাহারাই তদ্দিষয় 

বিবেচনা করিবেন ত্র কথা তাবতের সম্মতহওষাতে শ্রীযূত বাবু রামগোপাল মল্লিক শ্রীযুত 

বাবু গোপীমোহন দেব শ্রীযুত বাবু রাধাকাস্ত দেব শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র শ্রীযুত বাবু 

রামকমল সেন শ্রীধুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক শ্রযুত মহারাজ 

কালীকুষ্ণ বাহাছুর শ্রীযুত বাবু আন্ততোষ সরক্ণ'র শ্রীযুত বাবু গোকুলনাঁথ মল্লিক 

শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক শ্রীযুত বাবু নীলমণি দে এই ১২ জন বিবেচক এবং 

কম্মনির্ব্বাহক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনীত হইলেন পরে বন্দ্যোপাধ্যায়কত্তুক 

কথিত হইল যে আমারদ্দিগের সর্বসাধারণের বৈঠক নিমিত্তে একটা স্থান হইলে ভাল হয় 

তাহাতে সর্বসাধারণের ইবঠক হইয়া ধর্শান্ত্রাদি বিষয় (বিবেচন। করা যাইতে পারে ইহাতে 

সকলের মত হইল। অনন্তর প্রশ্ন হইল এ সক্ণ ব)এসাধ্য ব্যাপার যগ্যপিও এই নগর 

মধ্যে এবং মফঃসলে এমত হিন্দু অনেক আছেন যে ধন্মরক্ষাহেতুক বিশ পচিশ পঞ্চাশ হাজার 

লক্ষ ুই লক্ষ টাকা অনায়াসে এক ব্যক্তি দিতে পারেন কিন্তু এক জনে দেওয়া উচিত হয় ন! 

ইহা সর্বসাধারণের বিষয় ইহ।তে বাবু রাখাকুঞ্চ মিত্র কহিলেন যে আমি বলি একট! চাদ 

হইলে ভাল হয় সভ্যগণ এ কথায় বন্তষ্ট হইয়া আপন২ নাম স্বাক্ষর কারিয়া অক্ষপাত 

করিলেন তদ্বিশেষঃ | 

নাম 
টাকা 

শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক “*" ”** ২৫৩৩ 

»  গোকুলনাথ মল্লিক ,** ৮৮৭ ৪০ 

, আশুতোষ দে “** ১, 22 

» গোপীমোহন দেব ১০. র্ 2 

, হরিমোহন ঠাকুর ,০* ক ৪ 

» . বৈষ্ণবদাস মলিক *** ৫০৪ 

১ কাশীনাথ মল্লিক ০" ৮** ৫০০ 

». শভৃচন্দ্র মুখোপাধ]।য় 
"** ৫০০ 

সংস্কৃত কালেজের পণ্তিতপ্রভৃতি ০ *, ২৫০ 

শ্রীধুত মহারাজ কালীকৃ্ণ বাহাছুর ১, রঃ বু 



নাম 
শ্রীযুত বাবু শিবনারায়ণ ঘোঁষ 

রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় 

রামমোহন দত্ত 

নীলমণি দে 

প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস 

গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

রাঁমকমল সেন 
ভবানীচরণ মিত্র ্ 

জগন্নাথ দাস বশ্মণ: ৯৯৯ 

শিবচন্দ্র দাস 

ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 

কৃষ্ণচন্দ্র বস্তু 

রাধাকৃষ্ণ মিত্র ৫৮? 

শ্রীযুত লক্ষমীনারায়ণ ন্ায়লঙ্কীর 

শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বস্থ্ 

লক্ষমীনারায়ণ মুখোপাধযাথ 

শিবচরণ ঠাকুর ৮** 

রূপনারায়ণ খোষাঁল 

মদনমোহন সেন 

মধূস্থদন রায় 

রাঁজবল্লভ শীল *** 

চন্দ্রশেখর মিত্র ও শ্রীযুত বাবু ভোলানাথ মিত্র 

জয়নারায়ণ মিত্র 

দেবনারায়ণ দেব 

তারিণীচন্দ্র মল্লিক 

কালীকান্ত বিদ্যাবাগীশ 

শিবনারায়ণ দে *** 

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন 

কষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 

কালীশস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 

১৫৯ 

টাকা 

২০০ 

২০৩ 

২০০ 

২০০ 



১৫২. সলওবাদ পত্রে সেক্াব্েল কথা 

নম টাকা 

প্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ পণ্ডিত | রা 

». ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় টা ৫ ৫ 

». শ্যামচাদ দাস ূ 1 টি ৫ 

১ তারাষ্চাদ মজুমদার রঃ রঃ রি 

»  পার্বতীচরণ তর্কভৃষণ - 

, ঈশানচন্দ্র বিদ্যারতু 

১ বৈদ্যনাথ 'আচার্ধ্য 

পরে প্রশ্ন হইল অদ্য দ্রবাবসান হইল সভা ভাঙ্গিবার সময় হইয়াছে ইহার পর স্বাক্ষর 

করিবার নিমিত্তে বহী সর্বত্র পাঠান যাইবেক কি না তাহাতে উত্তর হইল হিন্দু ধার্রিকের 
নিকট অবশ্য পাঠান যাইবেক এক টাকাঅবধি লওয়া যাইবেক যাহার যেমত স্বেচ্ছা তিনি 

তাহাই দ্িবেন। অনন্তর প্রশ্ন এই টাকা আদায় হইয়া কাহার নিকট থাকিবেক তজ্জন্ 

শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদীস মল্লিক ধনরক্ষক স্থির হইলেন এবং যাহাতে বায় হইবেক তাহার 
অশ্গমতি উপর উক্ত বিবেচকেরা বিবেচনা করিয়া অন্মতি দিবেন নির্বাহক তাবৎ কন্ম 

নির্বাহ করিবেন এবং যখন সভ। করিতে হয় ও ধন্ম সভাধ্যক্ষেরদিগের অনুমতি লইয়া সর্বত্র 

”।ঠাইবেন। 

এই সভাদ্ন শ্রীযুত বাবু গোকুলন।থ মল্লিক প্রশ্ন করিলেন ঘে সকল লোক হিন্দু অথচ 

আমারদিগের হিন্দুধর্্মহইতে বহিষ্কৃত হই বিপরীত মতাবলম্ব করিয়াছেন বা করিবেন 

তাহারদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি রহিত করিতে হইবেক ইহাতে সভাগণ কহিলেন 

ইহা অবশ্যকর্তব্য বটে। 

কিন্ত অদ্যকার সভায় কাহারো নামোল্লেখ হয় নাই আমরা অনুমান করি যদ্যপি 

এমত লোক কেহ থাকেন তীথারদিগের নাম আগামি কোন বৈঠকে হইতে পারিবেক 

আমর! এই ধণ্ম সভার বিষয়ে যখন যাহা জ্ঞাত হইব তখনি তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞান্ত 

করিব ।--সং চং 

( ২৩ জান্গুয়ারি ১৮৩০ | ১১ মাঘ ১২৩৬) 

সতীর পক্ষে আরজী বিষয়ক ।--সতীর বিষয়ে যে আরজী শ্রীশ্রীধূতকে দেওয়া 

গিয়াছিল তাহার উত্তর পাইবার প্রত্যাশায় অদ্য বৃহস্পতিবার ২ মাঘ ১৪ জান্ুআরি 
শরীপ্রীযুতের অভিপ্রায়ান্ুসারে কলিকাতীস্থ নীচের লিখিত কএক জন শ্রীশ্রীযুতের নিকট গমন 

করিয়াছিলেন গবরনর জেনরল বাহাদুর এ সকল ব্যক্তিকে সমাদরপূর্ধক গ্রহণ করিলেন 
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অনস্তর সতীর বিষয়ে বিস্তর বাদানুবাদানস্তর কহিলেন তোমারদিগের আরজী ও ব্যবস্থাপত্রে 

আমার যাহা বক্তব্য তাহ। এই কাগজে লিখিয়াছি সেই কাগজ দিলেন। প্রার্থনাকারির। 
কাগজ গ্রহণ করিয়।! কহিলেন ইহার উত্তর আমর! অতভিত্বরায় হজুরে দরপেস করিব এ 
দিবস এইপধ্যন্ত হইল । 

গবর্ণমেণ্টে যে ছুই আরজী ও ব্যবস্থা দেওয়া গিয়াছে তাহাতে ১১৪৬ জন স্বাক্ষর 
করিয়াছেন তদ্বিশেষঃ কলিকাতাস্থদ্িগের এক আরজীতে ৬৫২ জন বিষয্ষি ভদ্রলোক স্বাক্ষর 
করেন এবং এ সঙ্গে এক ব্যবস্থাপত্র দেওয়া যায় তাহাতে ১২০ জন পণ্ডিত অধ্যাপক স্বাক্গর 
করেন কলিকাতার নিকট বেলঘরিয়া আড়িয়াদহপ্রভৃতি গ্রামবাসিরদিগের এক আরজী 

তাহাতে ৩৪৬ জন বিশিষ্টলোকের স্বাক্ষর আছে এবং এ সঙ্গে এক ব্যবস্থাপত্র তাহাতে ২৮ 

জন অধ্যাপকের স্বাক্ষর হয়। 

অদ্য গবরনর জেনরলের নিকট ধাহার1 গিয়াছিলেন তাহারদিগের নাম। 

শ্রীধৃত নিমাই চাদ শিরোমণি ও হরনাথ তর্কভূষণ ও শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
বাবু গোপীমোহন দেব ও বাবু রাঁধাকান্ত দেব ও মহারাজা কালীরুষ্ণ বাহাছুর ও বাবু 
নীলমণি দে ও বাবু গোকুলনাথ মল্লিক ও বাবু ভবানীচরণ মিত্র ও বাবু রামগোপাল 

মল্লিক । 

( ২৩ জান্রয়ারি ১৮৩০ | ১১ মাঘ ১২৩১) 

স্তী।_-গত ১৪ তারিখে বাবু গোপীমোহন দেব ও বাবু রাধাকান্ত দেব ও বাবু 
নীলমণি দে ও বাবু ভবানীচরণ মিত্রপ্রভৃতি এতদ্দেশীয় কএক মহাঁশয়েরা গবর্ণমেন্ট 

হৌসে নিয়মিত কালাম্থুসারে উপস্থিত হইয়া! শ্রীশ্রীফূত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের 

নিকট দরখাস্ত দাখিল করিলেন। শ্রীশ্রীধুতকতৃকি তাহার কৌন্সেলের গৃহেতে গৃহীত 

হইলেন ।:., 
শ্রীশ্ীযুূত এই উত্তর করিলেন যে আমার নিকট যে দরখাস্ত উপস্থিত হইয়াছিল তাহ! 

মনৌযোগপূর্বক পাঠ করিয়াছি । হিন্বুরদের ধশ্মবিষয়ক শাস্ত্রে বিধবারদের আত্মঘাত 

বিষয়ে কোন এমত অন্গশাসন প্রকাশ নাই কিন্তু স্বামিমরণানম্তর তাহারদের 

্রহ্মচ্ধ্যানুষ্ঠানে কালযাঁপন করা সর্ধশাস্ত্রসদ্ধ বটে এবং যে সকল শাস্ত্র সর্বাপেক্ষা মান্ত 

তত্তদুগ্রস্থে ব্রহ্মচর্যযব্রত মুখ্যকল্পরূপে উক্ত হইয়াছে এবং আরে! লিখিত আছে যে এ 
্রহ্মচধ্যব্রত সত্যযুগে অনুষ্ঠিত ছিল-" | 

্রীশ্রীযুত অতিসম্মানিত বহুসংখ্যক প্রার্থনাকারিরদের প্রার্থনা অতিশয় মনোযোগপূর্র্বক 
অবধান করিয়াছেন এবং .প্রার্থিত ব্যবহার ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যে২ বিবেচনাপূর্ববক 

রহিতকরণের আবশ্তক দ্রেখিয়াছেন তদতিরিক্তে শ্রীশ্রীযুত আপনার এই অভিপ্রায় 

জানাইয়াছেন কিন্ত যদি প্রার্থনাকারির! তথাচ এমত বোধ বদবন যে শেষ প্রকাশিত 
২০ 



১৫৪ সংবাদ পত্রে সেক্কান্লেশ্র কথ্য 

আইন পাঞ্জিমেণ্চের ব্যবস্থার বরুদ্ধ তবে তাহার! শ্রীশ্রীযুত ইংগ্রগুরাজার কৌন্দেলে আপীল 
করুন এবং শ্রীশ্রধুত তাহ তথায় প্রেরণ করিতে অতিশয় সন্তষ্ট হইবেন ॥ 
12114219144) 1830. (5151760 ) ৬/, ০ 17321701700, 

(২৩ জানুয়ারি ১৮৩০ । ১১ মাঘ ১২৩৩) 

গত ১৬ তারিখে সহমরণ রহিতকরণ বিষয়ক প্রশংসাস্চক পত্র দেওনার্থে কএক জন 

এতদ্দেশীয় ভাগ্যবান মহাশয়ের শ্রীশ্রীযুত গবরুনর জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ 

করিলেন। তথায় উপস্থিতহওনের কিঞ্চিংকাল পরে শ্রীযূত কাধ্চান বেন্সন সাহেব তাহার- 

দ্রিগকে কহিলেন যে শ্রীশ্রীধুত তোমারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকরণার্থ প্রস্তুত আছেন। অপর 

তাহার! দ্বিতীয় তালায় দরবার শালাতে উপবিষ্ট হইলেন এবং শ্রশ্রযুত আপন অমাত্যগণ- 

সমভিব্যাহারে স্বগৃহে চন্দ্রাতপের নীচে দপ্ডায়মীন ছিলেন। 

্রীপ্ীমতী লেডি বেটিস্ক ও কএক জন বিবিসাহেবও তৎ্সময়ে তংস্থানে উপস্থিত 

ছিলেন । শ্রীশ্রীধূতের নিকটে গবর্ণমেণ্টের সাহেবলোক এবং অন্য২ সাহেবেরাও ছিলেন । 

অপর বাবু রামমোহন রায় শ্রীশ্রীযূতের সন্নিহিত হইয়া ইহারদের আগমনের হেতু জানাইলেন। 
অপর শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায় হিন্দু প্রজারদের পত্র বাঙ্গল। ভাষায় পাঠ করিলেন তদন্তর 
তাহার ইঙ্গরেজী তরজমাও পাঠ হইল । এ পত্র গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গল। 

ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে... | 

(৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ | ২৫ মাঘ ১২৩৬) 

ধর্মসভ1।-_হিন্দু বিশিষ্ট শিষ্টবর্গ প্রতি বিজ্ঞাপনমিদং | 

আমারদ্িগের দেশে ধর্মশাসনকর্তৃত্বাভাবে ধর্মহানি হইতেছে অতএব স্বধন্্ম ও সদাচার 

ও সদ্যবহারাদিরক্ষার্থ বিশিষ্ট শিষ্টসমূহের এঁক্য হইয়া সর্বদা সছুপায় চেষ্টা আবশ্যক হয় কিন্ত 

অনেকে একব্রহওয়া ছুঃসাধ্য যেহেতুক পরস্পর কেহ কাহার বাটীতে স্বগণব্যতিরেকে 

আহ্বান ও গমন করেন না এবং সর্বসাধারণের বৈঠক নিমিত্ত কোন নিরূপিত স্থান নাই 

অশস্মদাদির এঁক্য বাক্য থাকাতেও একত্রহওনাভাবে অনৈক্য বোধ করিয়া বিপরীত 

ধশ্মাবলম্বিরা আমারদিগের ধন্মহানির নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টা পাইতেছে একারণ বর্তমান শকের 
গত ৫ মাঘে এতন্লগরস্থ বহুতর ভদ্রলোক একত্র হইয়া ধন্মসভা নামে এক সমাজ স্থাপন 
করিয়াছেন এ ধন্মসভার নিমিত্ত এই মহানগরমধ্যে এক বাটা প্রস্তত হইবেক। 

এবং সংপ্রতি সহমরণনিবারণের যে আইন হইয়াছে তাহাতে শ্রীশ্রীযৃত গবরূনর্ 

জেনরল বাহাছুরের আজাঙ্সারে বিলাতে শ্রীলশ্ীযুত বাদশাহের নিকটে আপীল করিতে 

বিলাতে যে আরজী পাঠান যাইবেক তাহ কি প্রকারে কোন্ ভাষায় কাতার দ্বারা 
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প্রেরয়িতব্য তাহা পশ্চাৎ জ্ঞাত করান যাইবেক এই বিষয়ে কাহার কিছু বক্তব্য থাকে তাহা 
সম্পাদকের নিকট লিখিয়া পাঠাইবেন। 

অপর ইহার পর সর্বসাধারণের ধন্মবিষয়ে যখন যাহা উপস্থিত হইবেক তাহ 

বিবেচনামতে বিহিত করিতে হইবেক | 

উক্তবিষয় সকলে থে ব্যয় হইবেক তস্নিমিত্ত ধনসংগ্রহ আবশ্যক বিধায় পূর্বোক্ত সভায় 
সমাগত ব্যক্তিদ্িগের মত চাদ করা কর্তব্য হইয়াছে অতএব বিশিষ্টলৌক ধাহার যত টাকা 

দিতে ইচ্ছ! হইবেক তাহ৷ স্বাক্ষর পূর্ববক অস্কপাত করিবেন। 
এঁ সভায় সমাগত তাবৎ সভ্যগণের অনুমত্যন্ূসারে ধর্মসভাধ্যক্ষ বিবেচক বার এবং 

ধনরক্ষক এক আর সভাসম্পাদক এক জন নিযুক্ত হইয়াছেন ভাহারদিগের নাম এতণ্পঞত্রে 
লিখিত হইল এসভার নিয়ম ও অভিপ্রায়মতে কর্তৃব্যাকর্তব্য বিবেচনার দ্বারা যাঁহ। স্থির 

হইবে তাহা মূদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রত্যেক ধনদাতা৷ ও স্বধর্মরক্ষকাজ্িরদিগকে দেওয়া! 
যাইবেক। সংপ্রতি নিয়মের স্থল লেখা যাইতেছে । 

ধনরক্ষকের স্বাক্ষরিত রসিদ প্রমাণে সম্পাদকের দ্বারা টাকা আদায় হইয়। ধনরক্ষকের 

নিকটে জম! হইবেক। 

সভার অংশী। সভার নিমিত্ত অল্প টাক! দ্রিলেও সাধারণ কর্তৃত্বের অংশী হইবেন 

ধনরক্ষকের কর্তব্য। আপন নাম স্বাক্ষরে রসিদ দিলে ধনদাতারদিগের নিকট টাক! 

পাইবেন ধর্মসভার বহিতে দাতার নাম দরিয়া জমা করিবেন 

ধনব্যয়বিষয় ।-_-ধশ্মসভার অধ্যক্ষ বিবেচক ১২ জন এঁক্য হইয়া যে বিষয়ে ব্যয় কর্তব্য 
স্থির করিবেন তজ্জন্য অন্ুমতিস্্চক লিপি দিলে ধন্রক্ষক সম্পাদককে টাক] দিবেন । 

অধ্যক্ষের কর্তব্য । -মধ্যে২ বৈঠক করত কম্মনির্বাহ করিবেন এবং সম্পাদকের 

হিসাব লইবেন সেই হিসাব সর্বপাধারণ অংশিরদিগের যখন সভা হইবেক তখন সকলকে 

জ্ঞাত করাইবেন। কোন ভারি বিষম উপস্থিত হইলে সাধারণ সভার আহ্বান করিতে 

সম্পাদককে অন্মতি দিবেন এবং যখন যে বিষয় সম্পাদককে করিতে হইবেক তাহা 

লিখিয়! পাঠাইবেন। 

অংশিরদিগের কর্তব্য ।-_সম্পাদকের সভা আহ্বানের পত্রত্বারা নির্ণীত দিবসে ও 
স্থানে উপস্থিত হইয়! আহ্বানের কারণ মনোযোগ করিবেন। 

সম্পাদকের কর্তব্য ।--যে বিষয়ে অধ্যক্ষেরদিগের অনুমতির আবশ্তক হইবেক 

তাহাতে সভাস্থ অধ্যক্ষেরদিগের মত হইলে সেই মত বলবৎ জানিয়া সে কর্মমসম্পন্ন 

করিবেন এবং যখন যে বিষয়ের নিষিত্ব অধ্যক্ষেরদিগের বৈঠক, আবশ্তক বুঝেন তজ্জন্ত 

বৈঠকের নিমিত্ত আহ্বান করিতে পারিবেন অপর অধ্যক্ষেরা যিনি যখন যে বিষয়ের 

নিমিত্ত লিখিয়! পাঠাইবেন তখনি তাহার উত্তর লিখিয়া দিবেন । 

অধ্যক্ষের মধ্যে ষদি কেহ দীর্ঘকালের নিমিত্ত উপস্থিত না হন তবে তাহার পরিবর্তে 



৯৫৬ লওন্বাপ পত্রে সেক্ষাত্লেশ্ কথা 

ধনদাতারদিগের মধ্যে ধাহাকে উপযুক্ত বুঝিবেন সেই পদে নিযুক্ত করিয়া অন্য অধ্যক্ষের- 
দিগকে জ্ঞাত করিবেন । 

সভাবাটাবিষয়ক।--বিংশতি সহন্ত মুত্র। সংগ্রহ হইলে পর কোন্ স্থানে কিপ্রকার 
বাটা নিশ্দিত করিবেক তাহা স্থির হইবেক ইতি। শকাবা! ১৭৫১। 

শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক। শ্রীযূত বাবু গোঁপীমোহন দেব। শ্রীযুত বাবু 
রাঁধাকাস্ত দেব। শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র । শ্রাযুত বাবু রামকমল সেন। শ্রীযুত বাবু 

হরিমোহন ঠাকুর। শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্িক। শ্রীযুত মহারাজ কালীকুষ্ণ বাহাছুর। 

শ্রীধৃত বাবু আশুতোষ দে। শ্রীযৃত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক । শ্রীযৃত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক । 

শ্রীযুত বাবু নীলমণি দে। শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ধনরক্ষক। শ্রাযুত বাবু ভবানীচরণ 

বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপম্পাদক। 

শা 

( ১৬ মাচ্চ ১৮২২1 ৪ চৈত্র ১২২৮) 

একোদিষ্ট ॥_-কলিকাতার শামবাজারের শ্রীযূত বাবু গুকুপ্রসাদ বস্থজ আপন 

পিতার অশোৌচপ্রতিবন্ধক পতিতৈকোর্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ২৮ ফালগুন রবিবারে করিয়াছেন তাহাতে 

আন্দাজ সবস্প্রোপকরণ আট শত থাল ও সবস্ত্রোৌপকরণ সামন্ত ভোজ্য পাচ শত করিয়া 

তাবদ্দলস্থ অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করিয়া অপূর্ব সভা করিয়াছিলেন তাহাতে অধ্যাপকের 

স্বস্বাধ্যয়ন শাস্ত্রান্সসারে ন্যায় ও স্থৃতি ও পুরাণ ও জ্যোতিষঃ ও ব্যাকরণাদি প্রসঙ্গ করিয়া 

অনেক২ শাস্ত্রের বাদান্ুবাদ করিলেন পরে সভা উঠিলে মিষ্টান্ন সম্মিলিত সবস্ত্রধাল ও মুদ্রা 
লইয়া তুষ্ট হইয়া আশীর্ববাদ করিয়া স্ব২ চতুষ্পাটাতে গমন করিলেন। পরে তাবৎ নিমন্ত্রিত 
সামাজিক ব্রাক্মণেরদিগকে সমাদরে অভীষ্টমত জল পানাদি করাইয়া এক২ সবস্ত্রভোজ্য 

দিয়] সন্ত্টপূর্ববক বিদীয় করিয়াছেন । 

গুরুপ্রলাদ বন্থ দেওয়ান কৃষ্ণরাম বন্ধুর পুত্র । এই কৃষ্ণরীম বস্থর নামে শ্ঠামবাজারে একটি 

রাস্তা আছে। বন্থ-পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লোকনাথ ঘোষের গ্রন্থে দ্রষ্টব্য 

(৩ জুলাই ১৮২৪ । ২১ আষাঢ় ১২৩১) 

আদ্ধ।--১০ আষাঢ় মঙ্গলবার শহর কলিকাতার শ্রীযুত বাবু বিশ্বস্তর মল্লিক ও শ্রাযুত 

বাবু জগন্সোহন মূল্লিক ও শ্রীযুত বাবু বূপলাল মল্লিকের মাতৃশ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহাতে বূপ্যময় 

চারি দানসাগর ও স্বর্ণময় চারি ষোড়শ ও তদুপযুক্ত শয্যা ও আরং২ দ্রব্য সকল অকৃত্রিম 

হইয়াছিল। এতত্তিন্ন তাহার পৌন্রেরা পাঁচ সহোদর নিজালয়ে পৃথগ্দানস্থান করিয়া ছুই 
রূপ্যময় দানসাগর ও ছুই স্বর্ণময় ষোড়শ ও তছুপযুক্ত আরং ভ্রব্য এবং শ্রেণীক্রমে থাল পূর্ণ 
মুদ্রা উৎসর্গ করিয়াছেন । এই শ্রাদ্ধে নান। দিদেগশহইতে যে সকল কাঙ্গালি আসিয়াছিল 



ধর্ম ১৫৭ 

তাহারদিগকে অবচ্ছেদাবচ্চেদে এক ও ছুই টাকা করিয়া দান করিয়াছেন ইহাতে কোন 
বিষয় ত্রুটি হয় নাই । 

(১৪ মে ১৮২৫। ২ জোষ্ঠ ১২৩২) 

কীর্তিষসা স জীবতি।-__মহানগর কলিকাতার মধ্যে ২০ বৈশাখ রবিবার বাবু 

রামছুলাল সরকার মহাশয়ের আদ্য শ্রাদ্ধ হইয়াছিল তাহার শুংখল। ও বায় দেখিয়া! সকলেরি 

চমত্কার বোধ হইয়াছে স্বর্ণ বূপ্য নিশ্মিত তৈজস এবং হস্তী ও নৌকা গাড়িপ্রৃতি কত২ 
দান সামগ্রী প্রস্তত হইয়াছিল তাহা সর্বত্র এক দৃষ্টান্ত স্থলের ন্তায় হইয়াছে এম্ত বৃহদ্ধাপারে 
যে কোন অংশে ত্রুটি হয় নাই ইহাতে তৎ সন্তানেরা ও অধ্যক্ষ সকলে ধন্যবাদের ভাগী 

হয়েন। কাশী ও কাশ্মীর ও সৌরাষ্ট্রী ও মহারাষ্ট্র ও কাঞ্ষী ও কান্তকুজজপ্রভৃতি নান। 
দিগেশীয় অধ্যাপকেরদিগের নিকট নিমন্ত্রণ প্রেরিত হইয়াছিল অর্থাৎ এতদ্দেশীয় ব্রাক্ষণ 

পণ্ডিত শুদ্ধা গ্রায় সাত আট সহআ্ জন হইবেন এহারদিগের বিদায়ের বিষয় যেবপ শুন। 

যাইতেছে তাহা অতিবাহুল্য অধিকন্ত ভাগ্যের কর্ম এই হইয়াছে যে লক্ষ২ কাঙ্ালী বিদ্রায়- 

কালীন কোন গোলযোগ হয় নাই সকলেই কষ্টব্যতীত প্রত্যেকে এক২ টাকা পাইয়! 

বিদায় হইয়া গিয়াছে । ইহাতে কত লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহা অনুমান করা যাইতে 

পারে নাই যেহেতুক অন্মদাদির দৃষ্টিগোচর নহে যাহ! হউক বাস্তবিক তাহার বিশেষ বর্ণনে 

বর্ণাভাব হয়।__সং কৌং 

ধন্মস্থ।ন 

(১৫ মে ১৮১৯। ৩ জ্ষ্ঠ ১২২৬) 

হরিদ্বারের মেল11_-গত মাসে মোং হরিঘ্বারে বখসর২ এক মেলা হইয়া থাকে 

এবং কাশ্মীর ও কাবোল ও নেপাল ও রজপুতানা ইত্যাদি নান! দেশহইতে অনেক২ 

লোক সেই মেল! দর্শনার্থ ও গঙ্গাঙ্গানার্থ আইসে এই বৎসর সেখানকার মেলার সমাচার 

লিখা যাইতেছে । সেখানে ছাব্বিশ তীর্থ স্থান আছে বিষ্ণুকুণ্ড ও মনসা দেবী ও রামকুণ্ 
ও সীতাকুণ্ড ও লক্ষ্ণকুণ্ড ও ু্যকুণ্ড ও. ভীমকুণ্ড ও স্বর্গদ্বার ও ভদ্রঘাট ও গোথাট ও 
কুশাবৃত ও চ্ডিকাদেবী ও লীলেশ্বর মহাদেব ও বিষুতীর্ঘ ও. সপ্তসমুদ্র ইত্যাদি এই সকল 
স্থান পরস্পর দূর । এবং হরিদ্বার যাহাকে কহে সে পাচ পুরী সেখানে ছুই হাজার ব্রাক্ষণ 
অধিকারী আছে কিন্তু তথাপি কোন২ ব্যক্তি আপনারদের পৈতৃক পুরোহিতদ্বার কর্ম 

করিয়া তাহাকেই দক্ষিণাপ্রভৃতি দেয় এ অধিকারিরদিগকে দেয় ন। এই বৎসর লোক- 

যাত্রা সেখানে বিস্তর হয় নাই যেহেতুক আগামি বৎসরের যে ম্লো হইবেক সে অতিশয় 

তাহার নাম কুস্তিকামেল| সে মেলা বার বৎসর অস্তরে একবার হয়। এই বৎসর পঞ্জাব- 



১৫৮ সওলাাদ পত্রে সেক্যাব্লে কথা 

হইতে অনেক লোক আসিয়াছিল এবং পেশোর শহ্রহইতে এক হাজার ব্রাহ্মণ 

আসিয়াছিল। | ূ 
অনেক হিন্দুরা সেখানে আসিয়া গঙ্গার মধ্যে স্বর্ণ মোহর ও টাকা ফেলিয়া দেয় 

অধিকারির1 তাহা উঠাইয়! লয় । কতক বৎসর হইল কতক চামার ও মুচির] ব্রহ্মকুণ্ডেতে 

ল্নান করিয়াছিল। ইহাতে ব্রাহ্মণের। কহিল যে অপবিত্র জাতিস্পর্শেতে গঙ্গ৷ জল রক্ত বর্ণ 

হইয়াছে ইহাতে সেখানকার ব্রাহ্মণের! অনেকে তাহারদ্দিগকে লাঠী মারিয়া তাড়িয়া দিল 
তদবধি চামারের। সেখানে যায় কিন্ত সে অপহতার৷ ত্র্মকুণ্ডে স্নানাদি করিতে পায় না। 

এই বৎসরে সেখানে এক হিন্দু পুণ্যার্থে কতক পয়সা লইয়া গিয়াছিল অধিকারিরা 

জন পাচ সাত এ পয়সা কাড়িয়া লইতে তাহার প্রত্যেক অঙ্গ ধরিল। তাহাতে এ হিন্দু 

গঙ্গার মধ্যে সে সকল পয়সা ফেলিয়া দিয়া কহিল যে তোরদিগকে কেন দিব গঙ্গাজীকে 

দিলাম । 

এক ভাগ্যবান্ তৈর্থিক আপন টাক কাপড়ে বান্ধিয়া গঙ্গাতীরে রাখিয়! আানার্থে জলে 

গ্রবিষ্ট হইল। ইত্যবসরে এক বানর আসিয়া এ বস্ত্র শুদ্ধ টাকা লইয়া এক বৃক্ষের উপরে 

সমুদায় টাকা এক২ করিয়া গঙ্গাতে ফেলিয়া দিল। অধিকাঁরিরা কহিল ঘে এই বানর এই 

টাকা গঙ্গাকে দিল ইহা কহিয়। আপনারা লইতে জলে ডুবিতে লাগিল কিন্তু কেবল কাদা 
পাইল। সেখানে তিন চারি মোন পিতলের এক মহাঘণ্টা ছিল সে ঘণ্টা এই মেলাতে 
চোরে লইয়াছে। 

(২৯ জানুয়ারি ১৮২০। ১৭ মাঘ ১২২৬) 

আনন্দধাম।--কলিকাতা পরগণার খড়দহ গ্রামের শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস এ গ্রামের 
বীরথাটের উপরে চতুর্দশ উৎকৃষ্ট মন্দির করিয়াছেন এবং অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া বাণ কুণু- 
হইতে বাণলিঙ্গ আনাইয়া এ মন্দিরে ব্রিংশৎ বাণলিঙ্গ শিব সংস্থাপন করিয়াছেন এবং 
সে স্থানের নাম আনন্দধাম প্রকাশ করিয়াছেন ও এ আনন্দধামের দক্ষিণ ভাগে এক 

পঞ্চবটা প্রকাশ করিয়াছেন সে স্ন অতিমনোরম । এতদ্দেশে অনেক ভাগ্যবান লোকের! 
অনেক২ মন্দির করিয়াছেন কিন্তু একূপ বাণলিঙ্গ সংস্থাপন কেহই করেন নাই। 

( ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ৮ ফাল্তন ১২২৬) 

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দেবালয় ।__-মোং নবদ্বীপের উত্তর পারে রামচন্দ্রপুরে দেওয়ান 

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যে দেবালয় করিয়। দেব স্স্থাপন করিয়াছিলেন সংপ্রতি সে দেবালয়ের 

মন্দির নকল ভগ্রপ্রায় হইয়াছে অতএব সে সকল দেববিগ্রহেরদিগকে নবদ্ীপে রাখিয়! সেবা 

করিতেছেন ও মন্দির মেরামত করিতেছে মন্দির মেরামত হইলে সে সকল দেববিগ্রহের 

দিগকে স্বস্বস্থানে রাখ। যাইবে। 



ধর্ম ূ ১৫৯ 

( ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ৮ ফাস্তন ১২২৬) 

চুরি ।-_-মোং বাশবাড়িয়াতে নৃসিংহদেব রায় হংসেশ্বরী প্রতিমা সংস্থাপন করিয়া- 
ছিলেন এবং তাহার অলঙ্কার ছুই তিন হাজার টাকার ত্বর্ণরূপ্যাদি ঘটিত দিয়াছিলেন 
এবং প্রতি অমাবস্তা রাত্রিতে তাহার পৃজ! হইয়া থাকে সংপ্রতি গত অমাবস্যা রাত্রিতে 
পৃূজাবসান কালে তাহার সমুদয় অলঙ্কার ও অন্য২ ব্যাবহারিক দ্রব্য চুরি গিয়াছে তাহার 
তদারক অনেক হইতেছে । 

( ২২ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ৮ আশ্বিন ১২২৮) 

প্রাচীন কথা ॥-_মোং তমোলোকের অন্তঃপাতি পছুমশাননামক স্থানে এক দেবীমৃস্তি 
আছেন সেখানকার লোকের! কহে যে এই স্থানে পূর্বে এক রাজা! ছিলেন তিনি প্রতিদিন 

শোৌল মস্তের পোনা আহার করিতেন তন্লিমিত্ত এক জন জালিয়ার প্রতি এ মৎস্য পোনা 
আনয়নের ভার ছিল। এ জালিয়া কিছু কাল অনেক চেষ্টাতে তাহা যোগাইল পরে 

নিতান্ত অপারক হইয়া সেস্থান তাঁগ করিতে উদ্যত হইল। ইহাতে এক দিন স্বপ্ন 

দেখিল যে এই জেয়াচ কুগ্ডে যখন ইচ্ছা করিব। তখনি শৌল মৎস্যের পোনা! পাইবা। 
সে জালিয় এ স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া! এ কুণ্ডের তীরে হস্ত পাতিলে স্বেচ্ছামত ম্ম্য পাইল। 

এইরূপে প্রতিদিন মত্ম্য লইয়৷ অনায়াসে রাজাকে দেয়। রাজ তাহাতে সন্দিগ্ধ হইয়। 
চারদ্বারা সমাচার জানিয়া আশ্চধ্যবোধপূর্বক এ জালিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন। 

তাহাতে জালিয়! কহিল যে ইহার বৃত্তান্ত কহিলে আমার মৃত্যু হইবে। তথাপি রাজা 
পুনঃ২ জিজ্ঞাসা করিলে জালিয়! স্বপ্নবৃত্বাস্ত কহিল। তাহ! শুনিয়া সেই কুণ্ডে অনেক 

পূজাদি করিলেন এবং সেখানকার লোকের পীড়া হইলে সেই কুণ্ডের জলে ভাল হয় ও 
মৃত লোক প্রাণ পায় এই মত ছুই চারিটা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। ইহাতে রাজা সেই 
কুণ্ডের চারি পার্থে ভিত্তি গাথিয়৷ তাহার উপরে মন্দির নির্মাণ করিলেন পরে সেই মন্দিরে 

ভগবতীর মৃষ্তি স্থাপিত করিয়া পূজা করিলেন তদবধি সে কুণ্ড অদৃশ্ট হইয়াছে কিন্ত 
উপরে দেবী মূর্তি প্রকাশিতা আছেন । 

এবং সেই স্থানে জিষুহরি নামে এক বিগ্রহ আছেন তাহার কারণ এই কহে যে পূর্বে 
এই স্থানে তাত্রধ্বজ নামে এক মহারাজ ছিলেন তাহার সহিত অর্জন যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত 
হইয়া কাতর হইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি শ্রীকষ্ণকে স্মরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া 

তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন । জিষণ অজ্ভ্বন ও হরি কৃষ্ণ একত্র মিলিত হইয়াছিলেন 
তৎপ্রযুক্ত সেই বিগ্রহকে জিফণুহরি করিয়া লোকে কহে। যখন তাঅধ্বজ রাজা সেখানে 

ছিলেন তখন তাহারি নিকট ময়ুরধ্বজ রাজাও থাকিতেন নারায়ণ গড়ে তাহার বাড়ী ছিল 

কিন্তু সেখানে অদ্যাপি অসংখ্য ময়ূর আছে তাহারদ্িগকে হিংসা কেহ করে না এবং যে 
ব্যক্তি তাহারদের হিংসা! করে তাহার মন্দ হয় ইহার কিছু প্রমাণ মহাভারতেও আছে। 



১৬০ সংবাদে পত্রে সৈক্ালেব্র কথা 
চি] 

(২৭ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯) 

রঞ্জীশিব প্রতিষ্ঠা ॥__আলাপসীংহ পরগণার জিল1 ময়মুনসিংহের মোতালকের এক 

তালুকদার শ্রীমতী বিমলাদেবী ফাল্গুণ মাসে বারাণসীক্ষেত্রে আসিয়া দ্বাদশ শিব স্থাপন 

করিয়াছেন এবং এক রূপ্য দানসাগর ও দশ পিত্তল দানসাগর করিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন 

এবং পাঁচ ছয় হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন ও এক হাজার ব্রাহ্মণের বিধবা ভোজন করাইয়। 

প্রত্যেকে নগদ চারি টাকা ও এক২ লুই দিয়াছেন তাহার পর এক শত কুমারী ভোজন 

করাইয়! প্রত্যেকে নগদ জিনিসে দশ টাকা দিয়াছেন রবাহুত ত্রাক্ণকে এক টাকা 

সামান্ত কাঙ্গালিকে আট আন প্রত্যেক জনকে দিয়াছেন । এবং যে সকল অধ্যাপকের 

কন্মে ব্রতী ছিলেন তাহারদিগকে পটবস্্র ও সাল দৌসালা ও নগদে তিন শত চাঁরি শত টাক! 

প্রত্যেককে দিয়াছেন । 

(৬ জুলাই ১৮২২। ২৩ আযাঁঢ় ১২২৯) 

তীর্ধযাত্র। ।--জেল1 মুরশিদাবাদের কান্দি গ্রামের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ 

মহাশয়ের ভ্রাতৃষ্পুত্র শ্রীযুত দেওয়ান বিজয়গোবিন্দ সিংহ বাবুজী মহাশয় সপরিবারে 

গুরু পুরোহিত ব্রাঙ্ণ পণ্ডিত বৈষ্ণব আত্মীয় কুটুম্ব বান্ধব ইত্যাদি এবং রাজসংক্রান্ত দেওয়ান 

মুৎস্থুদ্দী উকীল ইত্যাদি প্রায় সাত আট শত লোক সমভিব্যাহারে এবং বজরা ও ভাউলিয়। 

ও পিনিশ ইত্যার্দি আটাইশখান নৌকা সমভিব্যাহারে ত্রিস্থলী অর্থাৎ কাশী গয়! প্রয়্াগ এবং 

বুন্দাবন দর্শনাকাজ্ষী হইয়া ১৭ বৈশাখ মোং পাটনাতে পহুছিয়া এ সকল লোক 

সমভিব্যাহারে ও গয়। ধামে গিয়াছেন এবং এ সকল লোকের গয়| শ্রাদ্ধ করণের যে ব্যয় 

তাহ শ্রীযূত দওয়ানজী আলন্গকুল্য করিয়াছেন। সেখানকার কম্ম সম্পন্ন করিয়া অবিমুক্ত 
বারাণশী ধামে খুসকী পথে প্রস্থান করিলেন । 

(৩০ নভেম্বর ১৮২২। ১৬ অগ্রহায়ণ ১২২৯) 

কাশী ॥--জেম্স প্রিন্সেপ সাহেবকৃত কাশী বিবরণে জ্ঞাত হওয়। গেল যে আট শত 

বৎসর পূর্বে এ কাশী এক পল্লীগ্রাম ছিল ক্রমে২ ইষ্টক ও প্রস্তর নির্টিত গৃহ হইতে২ এখন 
নানাবিধ অট্টালিকাময়ী হইয্নাছে। পারসীয় বিবরণকর্তারদের গ্রন্থে বোধ হয় যে 
গজেনেনের সোলতান মহমুদের ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে এ কাশী বানার নামে এক রাজার 

অধিকারে ছিল পরে ১০২০ ইংরাজী শালে মসউদ নামে সেনাপতি কাশী শহর লুঠ করিয়৷ 

বিদ্বস্ত করিয়াছিল। ইহার পরে ১১৯৩ ইংরাজী শালে কোতবুদ্দীন বাদশাহ পুনর্ববার 

এঁ শহর লুঠ করিয়াছিল। তাহাতে এ উভয়ে অনেক ধন পাইয়াছিল ও অনেক দেবপ্রতিমা 
বিনাশ করিয়াছিল। ১৭৩০ শালে মহম্মদশাহ বাদশাহের কালে মনসারাম জমীদার আপন 

পুক্র বলবস্ত সিংহের নামে এ কাশীর রাজত্বের ও টাকশাল ও অদালতের শনন্দ পাইল। 
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কাশীতে গঙ্গাতীরে মানমন্দির নামে এক অপূর্ধব অট্রালিকীময়ী পুরী ১৫৫০ শালে রাজা 
মানপিংহ কর্তৃক স্থাপিতা হইয়াছে । ” এবং এ পুরীতে ঘে সকল জ্যোতিষের যন্ত্র আছে সে 
সকল রাজা জয়সিংহ আহরণ করিয়াছিলেন । অনুমান বিশ বৎসর হইল একবার কাশীর লোক 
প্রভৃতি গণ। গিয়াছিল তাহাতে জান। আছে যে তখন হয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মনুষ্য ও 
একতাল। অবধি ছয় তালা পর্যন্ত ত্রিশ হাঁজার বাড়ী ছিল আর এক শত আশী বাগানবাড়ী 

ছিল এবং ছয় তাল। যে২ বাড়ী তাহাতে ছুই শত লোক বাস করিত এখন অঙ্গমান হয় 

তদপেক্ষায় অধিক হইয়া থাকিবেক। কাশীর আশ্চর্য্য বিষয় তিন রাড় সীড় নিড়ি। 

(১০ এপ্রিল ১৮২৪ । ৩৭ চৈত্র ১২৩০ ) 

কাশী মহারাণী ভবানী দেবী কাশীতে অনেক২ কীর্তি করাতে দ্বিতীয়। অন্রপূর্ণ। 

নামে খ্যাতা ছিলেন তিনি ছুর্গাদেবীর মন্দির উত্তমরূপে নিম্বাণ করিয়াছেন কিন্তু তাহার 

নাটমন্দিরের কেবল পান্তামাত্র হইয়াছিল পরে তিনি পরলোকগামিনী হইলে মেরামত 

ন। হওয়াতে স্থানেং মন্দির ভগ্ন হইয়াছিল তাহাতে মহারাজ অমুতরাও এ নাটমন্দির 

প্রস্তুত করিতে উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু কোন বাধাপ্রযুক্ত পারেন নাই । এক্ষণে শুন। 

যাইতেছে যে শ্রীযুত দেওয়ান কালীশঙ্কর রায় অধিক ব্যয়ে এ মন্দির প্রস্তত করিয়াছেন 
তাহার ব্যয়ের বিশেষ জান। যায় নাই কিন্তু শুনা যাইতেছে যে এ মন্দিরে চতুব্বিংশতি 
প্রশ্তরময় গ্তস্ত নিশ্মাণ করিতে চবিবশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে । 

(২১ ডিসেম্বর ১৮২২ । ৭ পৌষ ১২২৯) 

হরিহর ছত্রের মেল! ॥__-মোং পাঁটনাহইতে পত্র আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে 
মোৎ পাটনার উত্তর হাজীপুরের নীচে যেখানে সঙ্গার সহিত গণ্ডকী নদীর সঙ্গম হইয়াছে 

তথাতে প্রতিবৎপর কান্তিকী পুর্ণিমাতে গঙ্গা স্নানোপলক্ষে ততপ্রদেশের হিন্দু লোক আসিয়া 
থকে এবৎ অনেক দেশীয় শওদাগর এবং ন।নাপ্রকারের ঘোড়া ও নান। দেশীয় নানা জাতীয় 
বলদ গরু ও হাতী ও উটপ্রভৃতি নানাবিধ আসিম়। থাকে অত্যন্ত লোক যাত্রা হয় তাহার নাম 

হরিহর ছত্রের মেলা । এই বৎসর ১৪ কান্তিক ২৮ নবেম্বর বৃহম্পতিবার এঁ মেলা হইয়াছিল ইং 

১০ কান্তিক লাগাঁঞদ ১৬ তারিখ এ সপ্তাহ তথাতে অনবরত লোক যাত্র। হইয়াছিল। স্থুবে 

বেহারের ছয় জিলার যত সাহেবান রাজকম্ম সংক্রান্ত ও যুদ্ধ সংক্রান্ত সাহেবান এবং অনেক২ 

বিদেশী সাহেব লোক প্রধান সাহেবেরা তিন চারি শত এবং পঞ্চ হৌস অর্থাৎ ইংরেজী 
পকশালার দোকান ও অনেক২ প্রকার ইউরোপীয় শপ অর্থাৎ ইউরোপীয় দোকান । 

এবং সর্বসাধারণ মনুষ্য অনুমান পাঁচ লক্ষ একত্র হইয়াছিল ইহার মধ্যে অনেকে কেবল 

মান দান করিবার কারণ ছুই প্রহর- ও আড়াই প্রহরপর্য্যন্ত ছিলেন এবং সাত দিবস- 
পর্য্যন্ত স্থায়ী ব্যবসায়ী শওদাগর ইত্যাদি অন্নমান ছুই লক্ষ লোক হইবেক ইহাতে অঙ্গমান 

২১ 
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চার্রি শত সাহেব লোক ও পঞ্চাশ জন রাজ ও পঞ্চাশ জন নবাব ও ভাগ্যবান ওমর! 

ও জমীদার.বিশ হাজার ও নান! দেশীর ব্রাঙ্মণ পণ্ডিত পঞ্চাশ হাজার ও দপ্ডী ত্রদ্গচারি 

বাণগ্রস্থ ইত্যাদি বিশ হাজার রামাত ও ফকীর আকড়াঁধারী প্রভৃতি পঞ্চাশ হাজার ও 

নানকশাহী ও কবিরশাহী রামগুলেল। শাই ফকীর প্রভৃতি দশ হাজার হইবেক ও নানা প্রকার 

ব্যবসায়ী লোক চারি পাচ হাজার ও.অশ্বব্যবসায়ী দশ হাজার অশ্ব পঞ্চাশ হাজার ও বলদ 

গরু পাঁচ হাজার হস্তী ছুই শত ইতর জন্ত বকরী ও ভেড়া ও মহিষ ও কুকুর বিড়ালপ্রভৃতি 
পাচ শত ও নানাপ্রকার পক্ষী অনুমান বিশ হ।জার এবং নাচ গীত বাদ্যোদ্যম নান। স্থানে 

নানাস্বরে নান! যন্ত্রে বিবিধ প্রকার হইয়াছিল । এই বর অশ্ব অতিম্থলভ এবং শওদাগরী 

ঘোড়। অত্যন্প বিক্রয্ন হইঘাছে। 

(৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩ । ২৭ মাঘ ১২২৯) 

নৃতন ঘাট ॥_মোকাম বহলভপুরে রাধবহলভ ঠাকুরের পুরাতন মন্দিরের নিকট 

পুরাতন এক ঘাট বাধ! ছিল সে ঘাট ভগ্ন হইয়াছে তাহাতে কলিকাতার গৌর সেটের প্রী 
বিধব। শ্রীমতী টুনুমণী সেই ভগ্র ঘাটের নিকট দক্ষিণে অতিউত্তম এক ঘাট বান্ধিয়াছেন সে 

ঘাট দীর্ঘে ও প্রস্থে বড় এবং শক্ত ও স্বদৃশ্য হইয়াছে এবং সেই ঘাটে উপযুক্তমত দ্বাদশ 
মন্দির প্রস্তত হইয়াছে। 

( ১ অক্টোবর ১৮২৫ । ১৭ আশ্বিন ১২৩২) 

শ্রীক্ষেত্রে ॥--..'সংপ্রতি শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের পরিচারক যত লোক নিযুক্ত 
আছে এবং তাহার যে যে কম্ম করে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিতেছি এবং আমর! ভরস 

করি যে পাঠকবর্গ অবশ্য মনোযোগপূর্বক ইহ। পাঠ করিবেন খেহেতুক অনেকে ইহা জ্ঞাত 
নহেন। 

১ মু্দিরথ নামে খ্যাত এক ব্যক্তি জগন্নাথ মহাপ্রভুর বাড়ে রাজার পক্ষ হইয়৷ আরতি 
ও বান্দাপনা অর্থাৎ অর্চন। এবং ভোগ উৎসর্গ করেন। 

২ রন্থুয়া পাণ্ডা তিন জন। ইহার! হোম করিয়। স্ধ্যপূজ| ও দ্বারপালপৃজ। পূর্বক 

মহাপ্রভুর তিন বাড়ে ত্রিকালীন পূজীর ভোগ দেন এবং বড় সিংহার অর্থাৎ মধ্যরাত্রে যে 

বেশ হয় সেই সময় পর্যযস্ত পূজা করেন । 
৩ তিন জন পশুপালক ॥ ইহারা অবকাশপৃজা করে অর্থাৎ নিয়মিত পুজানন্তর 

যখন অবকাশ পায় তখন পূজ| করে এবং রত পিংহাপনে আরোহণ পূর্বক তিন পুজার 
সময় কাপড় পরাইয়া বেশ করাইয়া দেয়। 

৪ ভীতবাহু। ইহার যষ্টি ধারণপূর্বক অনিবেদিত ভোগের সঙ্গে২ যায় সওয়ার 
অর্থাৎ ভোগবাহকেরদিগকে এককালে গোলমাল করিঘ! যাইতে দেয় ন| যদি ভোগ মার। 
যায় তবে পুজারী পাগ্ডীকে উঠাইয়! আনে। - 
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৫ তলাহপরিছা। ইহারা সম্মুখের দ্বার বন্দ করে যদি ইহারা না! থাকে তবে 
ভীতবাহু দ্বার বন্দ করিয়া খাঁড়া থাকে। : 

৬ পতিমহাপাত্র। ইহার! প্রতি দ্বাদশ যাত্রায় মধ্যরাত্রে অর্চনা করে ও সুদ 
বসনকে বহন করে এবং মাঁনযাত্রার পর নীলাদ্রিবীজনামক স্থানপর্ধ্যস্ত অর্চনা করে 
ও অনসর অর্থাৎ স্ানযাত্রার পর কএক দিবস ঠাকুর পীড়িত থাকেন সে কএক দিবস 
পূজা করে। 

 পবিভ্রবড়ু। এই ব্যক্তি পুজার সময় উপচার সাজাইয়া দেয় ও পাগ্ডারদিগকে 
ডাকে । | 

৮ গরাঁবড়ু। এই ব্যক্তি পূজার সম্য সম্মুখে দীড়াইয়া পশুপালক পাগারদিগকে 
জল দেয়। | 

৯ খুটীয়া। এই ব্যক্তি মহাপ্রভুর মই নামক পশ্তপালক অর্থাৎ যাহারা প্রত্যুষে 
মহাপ্রভুর নিদ্রাভঙ্গ করে তাহাঁরদিগকে ডাকে এবং বেশের সমঘ্ব বক্র ও সম্ভামাল। যোগাইয়! 

দেয় ও শ্রী অঙ্গের চৌকী থাকে । 
১০ পাঁনিয়ামেকাপ। এই ব্যক্তি মহাপ্রভুর অলঙ্কার পশুপালকেরদিগকে দেয় এবং 

দ্বার বন্ধ হইলে তাবৎ অলঙ্কার গণিয়া রাখে । যাত্রি লোক দ্রব্য দিলে পরিছা লোকের 
দ্বারা গণন! করিয়া দেয়। 

১১ চাঙগড়ামেকাপ। মহাপ্রভুর বেশের সময় বস্ত্র বাড়াইয়৷ দেয় ও গণিয়! রাখে 

যাত্রির! কাপড় দ্রিলে একবার পরাইয়! গণিয়া রাখে । 
১২ ভাগারমেকাপ। অলঙ্কার ও বস্ত্র রাখে পানিয়ামেকাপ অলঙ্কার খুলিবাঁর সময় 

গণিয়া রাখে যাত্রিলোক অলঙ্কার দিলে একবার পরাইয়! ইহার জিম্মায় রাখে । 

১৩ সওয়ার বড়ু। এই ব্যক্তি ভিতরের স্থান মাঁজ্জনা করিয়া ভোগের বড় থাল 

দেয় এবং মহাপ্রভূর মইনাকের পশুপালকেরদিগকে কাষ্ঠের আসন দেয় ও নিম্মাল্য রাখিয়া 

মেবকেরদ্গকে দেয়। 

১৪ পরীক্ষবডু। পুজার সময় দর্পণ লইয়া দরপ্ডায়মান থাকে। অথণগ্ড মেকাপ 
প্রদীপে ঠতল দেয় ও প্রদীপ সকল উঠাইয়া রাখে । পড়িচারী সম্মুখদ্বারে চৌকী থাকে। 

ডাবখাট। শয্যা! নীচে দেয়। দক্ষিণ দ্বারের পড়িচারী ভোগ ডাকিয়া যায় বড় দ্বারের 

পড়িচারী ভোগ জাগিয়া থাকে ও মহাপ্রভু বাহির হইলে অবগলি নামে স্থগন্ধিকাষ্ঠ 

বাহির করে। জয় বিজ্ঞ দ্বারের পড়িচারী ভোগ মণ্ডপের চৌকী থাকে এবং ভোগের 

সময় কাহাঁকেও ছাড়ে না। 

১৫ খড়গনায়ক। পুজা সমাপ্ত! হইলে পানের বিড়িয়া লইয়া পাগ্ডাকে দেয় ও নিবেদন 
করায়। চতুস্থমি নাগির সময় অর্থাৎ সন্ধ্যার পরে কেবল চন্দন বন্দি দ্বারা যে বেশ হয় 

তৎ্কালে আপনি বিড়িয়া লইয়া নিবেদন করে। 



১৬৪ সংল্বাদ পত্রে লেক্কাবেত কথা, 

১৬ খাটশয্য। মেকাপ। খাট শষা। সুখে পাতিঘ। দেন ও পুনর্ব্বার আনিয়া ভাগ্ডারে 

রাখে । আস্তান পড়্য।রি অবকাশ বল্লভভোগ সমযে পূজার পরিচর্যা করে। 
১৭ মুখপাখল পড়্যারি। অবকাশ সময়ে স্ুবাসিত জল ও দন্তকাষ্ঠ দেয়! 

১৮ সওয়ার কোঁট। ভোগের পিঠা সিদ্ধ করিয়া মহাসওয়ারের জিম্মা 

করিয়া দেয়। ্ 
১৯ ম্ুহাসওয়ার | প্রথম পিঠার ছেক সম্মুখে আনিয়। রাখে। গোপালবল্লভ 

পরিবেশন করে। 
২০ ভাতিবড়ু। থালে করিয়! খেচরী ও অন্ন ব্যগ্চন ও গাখাল অন্নের চারি ভোগ 

সম্মুথে লইয়া রাখে । 
২১ রোসপাইব। রন্থয়শালায় প্রদীপ জালাম্স এবং সওয়ারেরদের অশৌচ হইলে 

বাহির করিয়া দেয় এবং কোট ভোগের অর্থাৎ রাঁজভোগের সঙ্গে চৌকী দিয়া জয় বিজয় 

দ্বার ছাড়াইয়। দেয়। 
২২ বিরিবহা সওয়ার । সমর্থার নিকট হইতে বাটা বিড়ি লইয়৷ সওয়ারেরদের 

জিন্ম। করিয়! দেয়। 

২৩ ধোয়া পাখালিরা ত্রাঙ্ষণ। রস এর স্থান ধোয়া পাঁকল। করে । 

২৪ অঙ্গারবহ! ব্রাঙ্মণ। সকল উনানহইতে অঙ্গার বাহির করিয়া বাহিরে 

ফেলিয়া দেয় । 

২৫ দয়িত। সয়াত্তরী। মহাপ্রভূকে বাহির করিয়া বহন করে ও মহাপ্রভুর প্রীমৃদ্তি 
নিম্মাণ করে। 

২৬ দাত্য। মহাপ্রভুর শ্রীমূত্তি চিত্র করিয়া নেত্রোত্সবের দিনে নেত্োখ্সব করায় । 
২৭ সুধু সওয়ার। ব্ল্লভের নৈবেদ্য সাজাইয়! দেয় ও ভোগ মার| গেলে অন্নাদি 

ভিতরহইতে বাহির করে। পর্ব যাত্রায় অর্চনা করে ও প্রদীপ সাজাইয়। দেয়। 
২৮ দ্বারনায়ক। এই ব্যক্তি কপাট খোলে ও বন্ধ করে। 
২৯ মহাঁজন। জয় বিজয় প্রতিমারদিগকে বহন করে । 

৩০ বিমানবড়ু । মহাপ্রভুর প্রতিমু্তিকে উপরি স্থাপন করে ও বহন করে। 
৩১ মুর্দলীভাগ্ডার। ছ্ারে চৌকী থাকে বড় লোকেরদিগকে চামর ব্যজন নিমিত্ত 

চামর দেয় এবং জয় বিজয় ছারে চাবি দেয় ও চৌকি দেয়। 
৩২ ছুতার। মহাপ্রভুর বিজয় সময়ে ছত্র ধরে। 

৩৩ তরাসিক। মহাপ্রভুর বিজয়সময়ে তরাস ধরে | 

৩৪ মেবভম্বুর। মহাপ্রভুর বিজয়ের সময় মেঘডস্থুর লইয়া! বাহির হয়। 
৩৫ মুদ্রা। মহাপ্রভুর পুষ্পাঞ্জলির সময়ে প্রদীপ লইয়া অগ্রে থাকে। 
৩৬-ানীয়পট। জলপাত্র বড়ুর জিম্মায় দেয় ও বাসন সকল ধোয়। 



ধর্ম ৬৫ 

৩৭ কাহালিয়া। সর্ব যাত্রায় পূজার সময়ে ও পুম্পাঞ্জলির সময়ে অর্চনা করে ও 

কাহালি বাঁজায়। 

৩৮ ঘণ্ট য়া। ভোগের সময় ও প্রতিমা বিজয়ের সময় ঘণ্ট। বাঁজায়। 

৩৯ চম্পতি টমকিয়া। পটুয়ারের সময় ও মহাপ্রভুর বিজয়ের সময় টমক দেয় অর্থাৎ 

বাদ্য করে। | ' 

৪০ প্রধানি পাণ্ড। ওগয়রহ । সেবক সকলকে ডাকে ও পরিছাকে ত্বর্ণের বেত দেয় 
ও মুক্তিমণ্ডপন্থ ব্রাহ্মণেরদিগকে থালী খেছরী দেয়। 

৪১ ঘটওয়ারী। চন্দন ঘষিয়। মেকাপের জিম্ম। করিয়া দেয় এবং পর্ব যাত্রায় ধূপ 
লইয়া সঙ্গে যাঁয়। 

৪২ ব্রীদিগা। পাকের জল দেয় ও উচ্ছিষ্ট মাজ্জন করে। 

৪৩ সমন্ধ। ছোলা কুটে ও কলাই বাটে। 

৪৪ গৃহ মেকাপ । কোট ভোগের অর্থাৎ রাজভোগের বাসন পরিষ্কার করে। 

৪৫ যোগকম।। কোটভোগের দ্রব্য লইয়া আইসে। 
৪৬ তোমাঁবতী। রাত্রে কোটভোগের সঙ্গে প্রদীপ লইয়! যায় এবং হাঁড়ি ও কড়াই 

আনিয়া দেয়। 

(৮ অক্টোবর ১৮২৫1 ২৪ আশ্বিন ১২৩২) 

৪৭ চাউল বাঁছ।। চাউল ও মুগ বাছে। 

৪৮ এলেক । ম্হাপ্রভুর বিজয় প্রতিমার সঙ্গে চক্র লইয়া যায় এবং সকলের চর্চা 

করে। 
৪৯ পাত্রক। সকল পেবক লোকেরদিগকে বাহির করিয়! দেউল শোধন করিয়া 

চৌকি শোয়। 
৫০ চুনরা। গরুড়ের সেবা করে এবং বড় দেউলের ধ্বজ রাখে ও মহাপ্রদীপ 

উঠায় । 

৫১ খড়গধোয়ানিয়।। পশ্চিম দিগহইতে জগমোহননাম্ক স্থানপর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট মার্জনা 

করে। 
৫২ নাগাধ্যাপ। মহাপ্রভুর সানের বস্ত্র কাচে ও শুকায়। 

৫৩ দারিগানী। মহাপ্রতুর চন্দন লেপনের পূর্বের গীত গায়। 
৫৪ পুরাণ পাগ্ডা। মহাপ্রভুর দ্বারে পুরাণ পাঠ করে । 
৫৫ বীণকার | বীণ। বাজায়। ূ 

৫৬ তনবোবক। জগমোহননামক স্থানেতে নৃত্য করে। 

৫৭ শংখুয়।। পুজার সময় শংখ বাজায় । 



১৬৬ . সলঃবাদে পত্রে সেক্সাত্লেত্ কথা 

৫৮ মাদূলী। পূজার সময় মাদল বাঁজায়। 
৫৯ তৃরীনাক্বক | তুরী বাজায়। 
৬* মহাঁসেটা। মহাপ্রভুর বস্ত্র ধৌত করে। 
৬১ পানীপাইমাহার । বেড়ার ভিতর হইতে ময়ল| বাহির করে । 

৬২ হাঁকীমী সেবেন্তার বড় পরিছা। হাকিমী করিয়া সকল বুঝে ও স্বর্ণবেত্র ধারণ 
করে ও দেউলের সকল বিষয়ে তত্বাবধারণ করে এমতে মধ্যম পরিছ1! ও ছোট পরিছ! করে। 
এবং ভোগ বিবেচন| করিয়া পরিচারক সকলের বিষয় লেখে ও জমা খরচ লিখে ও মহাপ্রভুর 

নিয়মিত কর্ম করায় ও মহাপ্রভুর ভাড়ার ঘরের হিসাব লিখে এবং রাজকীয় হিসাবও 

দেখে । 

মহাপ্রসায়েত। পর্ব যাত্রায় দ্রব্যাদি দেয় ও রাঁজভোগের মহাপ্রসাদ যাহারদিগের 

পাঁওন। তাহারদ্বিগকে দেওয়াইয়া দেয় । চটায়েত চর্চা করে। ভাঁড়ার করণ। ভড়ারের 

হিসাব লেখে । 

(২৩ মে ১৮২৭। ১৪ জ্যষ্ঠ ১২৩৪ ) 

শ্রীক্ষেত্রের নি্ষরহওন মনস্থ ।__-আমরা মৃহাহ্র্ষযুক্ত হইয়! প্রকাশ করিতেছি জনরব 
হইয়াছে যে স্থৃপ্রিম কৌন্সলের মেশ্বর মহামহিমান্বিত শ্রীযুূত হারিংটন সাহেব বায়ুসেবনার্থ 
শ্রীক্ষেত্রাঞ্চলে ভ্রমণ করত পুরীর তাবৎবিষয় বিশেধান্ুসন্ধান করিয়। জ্ঞাত হইয়াছেন যে 
ইংরাজেরা পুরুষোত্তমের বিষয় সম্পূর্ণ ূ প আপনারদিগের অধীনে রাখিয়াছেন তীহারা কেবল 
দর্শন করিবার জন্যে পরবাঁনা দেন এমত নহে ইংরাজের দ্বারা রথপর্য্যন্তও গ্রস্তত হইয়া থাকে । 

ইহাতে এ দয়াবান সাহেব দয়ার্চিত্ত হইয়া এমত চেষ্টায় আছেন যাহাতে যাত্রিরদিগের 
দর্শনজন্যে কর উঠিয়া যায় এবং গবর্ণমেণ্ট এ সকল তীর্থ বিষয়ের সাহাঁধ্য করণহইতে 
একেবারে হস্ত উঠাইয়! লন এবং পুরীর কর্নির্বাহের ভার খোরাঁদার রাজার উপরে অর্পণ 

কর! যায় । গবর্ণমেণ্ট ক্ষেত্র যাইতে যে রাস্তা প্রস্তুত করিয়। দিয়াছেন এবং যে সকল 

সরাই করিয়াছেন ইহাতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে তন্নিমিত্ত এ পথে গমনকারিদিগেব 

স্থানে যকিঞ্চিৎ করগ্রহণ করিবেন মাত্র ইহার একটা স্থান নিরূপিত হইবেক এই মূনস্থ 

করিয়াছেন 1-_-সং চং। 

বিভিন্ন সম্প্রদায় 

২৮ জুলাই ১৮২১ । ১৪ শ্রাবণ ১২২৮) 

সিংহভূমি ॥-সিংহভূমির মধ্যে লেড়কাকোল নামে এক জাতি আছে তাহারা হিন্দু 
তাহারদের পুর্ধ্ব নিবাস কোথা ছিল তাহা জ্ঞাত নাই কিন্ত এক শত বৎসর অবধি এই স্থান 
অধিকার করিয়াছে অন্থমান হয় তাহার! পশ্চিমহইতে আসিয়া থাকিবে তাহারদের বসতি 
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পাহাড়ের ম্ধাস্থল সেখানকার ভূমি উর্বরা তাহার। উত্তমরূপে কৃষিকম্ম করে ও গোমেষ 

শৃকর হংস কুকুড়া প্রভৃতি পালন করে ও ভক্ষণ করে তাহারদের দেশের মধ্যে ছোট ছুই নদী 
আছে এবং প্রত্যেক গ্রামের নিকটে এক২ গোরস্থান আছে কিন্তু লোককে গোর দেয় না। 
লোক মরিলে তাহাকে পোড়াইয়া সেই ভম্ম গোরের মধ্য রাখিয়া এক পাথর তাহার উপরে 
দিয়া চিহ্ন রাখে । সে লোকেরা ব্লবান ও সাহসী ও" নিরালস্য ও দস্থ্যকর্মে পটু তাহারা 
পরিধানে এক বন্ত্রমাত্র রাখে তাহারদের যুদ্ধাস্্ ধনুর্বাণ ও টাঙ্গী ইহাতে তাহারা অতিপারগ 

এবং এমত জান। আছে যে এক লেড়কাঁকোল এক আঘাতে এক ঘোড়ার মস্তকচ্ছেদন 

করিতে পারে । 

তাহারদের ছুই প্রকার বাণ ছোট ও বড় কিন্তু ইহাতে বিষ নাই তাহারদের দৌরাত্ময- 

প্রযুক্ত নিকটস্থ লোকের অনেক ভয় হইত ঘেহেতৃক তাহারা আপন দেশে বিদেশিরদিগকে 

পাইলে খুন করিত। অতএব তাহারদের দমনার্থ সেখানে সৈম্ত পাঠাওনের আবশ্যক 

হইয়াছিল তাহাতে ছুই হাজার সৈন্য সমেত শ্রীধুত করনল রিচা সাহেব গিয়াছিলেন 
তাহার। এ সৈন্য দেখিয়া পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। যখন সৈন্য সেপধ্যস্তও পঁহুছিল 
তখন তাহারা প্রাণভয় তুচ্ছ করিয়া শোধ দিবার চেষ্টা পাইল। পরে ঠসন্যেরা যখন 
তাহারদের খাদ্য প্রভৃতি আমল করিল তখন অন্গপায় ভাবিয়! সৈন্ের নিকটে আসিয়া পরাজয় 

স্বীকার করিয়া! আপন দেশাচার মত ব্যাদ্রের চম্ম ম্পর্শ করিয়া দ্রিব্য করিল ও বন্দোবস্ত 

করিল । 

(১৭ আগস্ট ১৮২২। ২ ভাদ্র ১২২৯) 

গোরক্ষনাথ যোগী ॥--মাড়বার দেশের অন্তঃপাতি গিরিনার নামে পর্বতে গোরক্ষনাথ 

নামে এক ব্যক্তি সিদ্ধ পুরুষ বসতি করিতেন তিন্নি কতক রাঙ্জাকে ও অনেক উ্দাসীনকে 

শিষ্য করিয়াছিলেন উদালীন শিষ্যেরদের বিশেষ চিহ্বের কারণ এঁ মহাপুরুষ তাহারদের কর্ণ 

বিদ্ধ করিয়া তাহাতে মুদ্র। অর্থাৎ কুগুল দিয়াছিলেন তদবধি তাহারা কানকাট। নামে খ্যাতি 

আছে এবং তন্মতাবলম্বী প্রত্যেকে এ মুদ্রা ধারণ করে । সেকুগুল গপ্ডারশৃঙ্গের ও প্রস্তরের 

ও বেলোরের ও মৃত্তিকার ও ন্বর্ণের হইঘা' থাকে । তাহার শিষ্যের। গোরক্ষনাথ ধোগী নামে 
খাত তাহারদের মধ্যে কতক নাথ নামে ও কতক অতিথি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । 
যোধপুরের রাঁজ। এই মতাবলম্বী তং প্রধুক্ত তিনি মোং হরিদ্বারে এতন্মতাবলম্বিরদের থাকিবার 

কারণ দুই উত্তম বাটা নির্মাণ করিয়! দিয়াছেন । ইহারদের মধ্যে আইপন্থ ও লহরিপা ও 

কনিপ| ও রপটনাথ ও মঙ্গলনাথ ও হুগুনাথ ইত্যাদি দ্বাদশ মত আছে। এই মতাবলম্বি 

লোকের! সর্ধস্থদ্ধ! অনুমান দশ হাঁজার হইবে । হরিদ্বারভিন্ন তাহারদের অন্য চারি তীর্থ 

আছে অর্থাৎ গোরখপুর ও যোধপুর ও পেশোর ও উত্তর দেশীয় পর্বত। ইহারদের ছুই 
ধন্ম গ্রন্থ আছে এক গোরক্ষকবোধ নামে ভাষাগ্রন্থ অন্ত গোরক্ষশতক নামে সংস্কত গ্রন্থ কিন্ত 
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ইহারদের পণ্তিত লোকের! পাতঞ্জল মতাবলম্বী। তাহারদের শব সন্াসির শবের ন্যায় 

বসাইয়! গোর*দেয় তাহারদের নিকটে শিবপাছুক1 থাকে তাহারা কেবল এ পাদুক1 পৃজা 
করে অন্ত কোন দেবতা উপাসম! করে না । হরিঘারের পর্বত শ্রেণীর নীচে তাহারদের 
মন্দির সে মন্দিরে শিবপাদুকা আছে । 

(২২ মে ১৮১৯ । ১০ টোষ্ঠ ১২২৬) 

বেদান্ত মত।--৯ মে রবিবার শ্রীযৃত রাধাচরণ মজুমদারের পুভ্র শ্রীকফ্চমোহন 
ও ্রীব্রজমোহন মজুমদ(রের ঘরে শ্রীযুত রামমোহন রায় প্রভৃতি সকল বৈদাস্তিকেরা একত্র 

হইলেন এবং পরম্পর আপনারদের মতের বিবেচনা করিলেন । আমর! শুনিয়াছি যে সেই 
সভাতে জাতির প্রতি বিধি কিন্বা নিষেধ বিষয়ে বিচার হইল ও খাদ্যের প্রতি যে নিষেধ 
আছে তাহারও বিষয়ে বিচার হইল । এবং যুবতি স্ত্রীর স্বামি মরণানস্তর সহমরণ না 

করিয়া কেবল ব্রহ্মগধ্যে কাল ক্ষেপ কর্তব্য এই বিষয়েও অনেক বিবেচনা হইল এবং বৈদিক 

কন্মের বিষয়ে বিচার হইল সেই সময্ে বেদের উপনিষদহইতে আপনারদের মতানথায়ি 

বাকা পড়া গেল ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাইলেন । 

(১২ জুন ১৮১৯। ৩১ জ্যষঠ ১২২৬) 

বৈদান্তিক।--৩০ মে তারিখে মোৎ খিদিরপুরে দেওয়ান মোতিচান্দের থরেতে 

অনেক২ বদান্তিকেরা একত্র হইলেন ও সকলে আপনারদের মতের অনেক বিবেচন। ও 

প্রশংস|! করিলেন ও স্বমত সিদ্ধ গান করিলেন। এ তারিখে স্থানে যত টবদান্তিক লোক 

একত্র হইয়াছিলেন এত বৈদান্তিক লোক কখনও অন্যত্র একত্র হন নাই । 

(১৪ জুলাই ১৮২১। ৩২ আষাঢ় ১২২৮) 

কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর দেশহইতে এখানে এই কয়েক প্রশ্ন সম্বলিত পত্র প্রেরণ 
করিয়াছেন তাহার বাসনা এই থে ইহার প্রত্যেক প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হন অতএব ছাপাঁন 
গেল। ইহার সদুত্তর যে কেহ করেন তিনি মোং শ্ররামপুরের ছাপাখানাতে পাঠাইলে 

তাহা ছাপা করিয়। সর্বত্র প্রকীশ করা যাইবেক। 

'সনাচার দর্পণ'-সম্পাদক উপরে যে পত্রখানির উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে প্রশ্নচ্ছলে হিন্দুশীস্ত্রের যুক্তিহীনতার 

কথা ছিল। “শিবপ্রলাদ শন্ম। এই ছস্মনীমে রামমোহন রায় একখানি পত্রে প্রশ্বগুলির উত্তর “সমাচার দর্পণে? 

পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু সম্পাদক যে তাহা পত্রস্থ করেন নাই তাহ পরবর্তী অংশ হইতে জানা যাইবে । 

(১ সেপ্টেম্বর ১৮২১1! ১৮ ভাদ্র ১২২৮) 

পত্র প্রেরকেরদের প্রতি নিবেদন ।- শ্রীযুত শিবপ্রসাদ শশ্ম প্রেরিত পত্র এখানে 

পৃুছিয়াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরিক্ত 
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অনেক অজিজ্ঞাসিতাভিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাভিধান দোষ বহিষ্কৃত করিয়। 
কেবল ফড়দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছ।পাইবার বাঁধা নাই 
অন্যথা সর্ব সমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসন! করেন তাহাতে হানি নাই। 

রীমমৌহন রায় “শিবপ্রসাদ শন্মী'র নামে ইংরেজী ও বাংলায় 'ব্রাঙ্গণ দেবধি (1)/77)187))171 

1£09৫,5)26) প্রকাশ করিয়। তাহাতে সমাচার দর্পণে প্রকাশিত 'প্রশ্বগুলির সছুত্তর দিয়াছিলেন। 

(৬ এপ্রিল ১৮২২। ২৫ চৈত্র ১২২৮) 

প্রেরিত পত্র ॥- শ্রীযুত সমাচার দর্পণ প্রকাশক মহাশঘেষু এই পশ্চাদ্বত্তি কএক 

পংক্তি ধন্মপ্রশ্ন দর্পণে অর্পণ করিয়া মনের মালিগ্য দূর করিয়া! উপকৃত করিবেন । 
ধন্মসংস্থাপনাকাজ্িনকল জন হিতৈষি ব্যক্তি প্রেরিত প্রশ্ন পত্রমিৰং | 

সংপ্রতি যুগধন্ম প্রযুক্ত নান! প্রকার ছুরাচার কুব্যবহার দেখিয়। ধশ্মহানি পাপবুদ্ধি 

জানিয়৷ অত্যন্ত ভীত হইর৷ প্রশ্ন চতুষ্টয় করিতেছি ইহাতে কোন ব্যক্তির নিন্দা কিনব 

দ্বেষ উদ্দেশ্য নহে কেবল বিশিষ্ট লোকের পাপ কন্ধম নিবারণ এবং তত্সংসর্গজ দোষ নিরাকরণ 
তাৎপর্ধ্য অতএব ইহা প্রকাশ করণে লোকহিত ব্যতিরেকে দোষ লেশও নাই |... 

এই পত্র অনেক বিশিষ্ট লোকের অনুরোধে দর্পণে অপ্রিত করিলাম কিন্ত আমর। 
পরম্পর বিরোধের সহকারী নহি এবং যদ্যপি কেহ ইহার উপযুক্ত শাস্ত্রীয় উত্তর পাঠান 
তাহাও আমরা দপণে স্থান দিব । 

প্রশ্ন চাঁরিটি এবং সেগুলির উত্তর রামমোহন রায়ের "চারি প্রশ্নের উত্তর? পুস্তকে দ্রষ্টব্য । 

€ ১৬ জান্তয়ারি ১৮৩০1 ৪ মাঘ ১২৩৬) 

চিৎপুরের রাস্তার ধারে নৃতন ধন্মশাল।।-_-গত সোমবারের ইণ্ডিয়। গেজেটে লেখে 

যে কএক জন গুণশালী ও ধনবান হিন্দুরা একত্র হইয়! চিৎপুরের রাস্তার ধারে ভূমি ক্রয় 
করিয়াছেন এবং ধর্ম৫ধে তাহাতে এক অট্রালিক। নিন্মাণ করাইতেছেন। তাহার ত্রষ্টদীড 

অর্থাৎ পাট্রায় লেখে যে ত্রষ্টর। কেবল আদ্যন্ত রহিত জগৎ ক্ষ্িস্থিতি কর্তা ঈশ্বরের 

আরাধনার্থে শিষ্টাচারি লোকসকলের সমাগমার্থে চিরকালের নিমিত্ত সেই অট্টালিকা রাখিবেন 

এ পাট্রায় আরে। লেখে যে সে সরহদ্দের মধ্যে কোন প্রতিমা কি ছবি কি কোন বস্তর 

প্রতিমৃত্তি কেহ লইয়া যাইতে পারিবে না এবং তাহার মধ্যে কোন বলিদান কি (নবেদ্যাি 
উৎসর্গ হইতে পারিবে না এবং তাহাতে ধন্মার্থে কি খাদ্যার্থে কোন প্রাণিহিৎস! হইতে পারিবে 

না এবং অন্য কোন মৃতাবলম্বিরা যে কোন সাকার কি নিরাকার বস্তর আরাধনা করিবেন 

তনিন্দাস্চক বাক্য এ অট্টালিকায় কহা যাইবে ন। এবং যে ধর্দান্ুশীলন অথব] প্রার্থনা দিতে 

জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি কর্তার ধ্যাননিষ্ঠা হয় অথচ মন্ুষ্েরদের প্রতি দয়! ও ধর্ম যাহাতে 

জন্মে এতঘ্যতিরেকে আর কোনবিষয়ক অনুশীলন তাহাতে হইবে না। এবং ত্রষ্টির৷ 

২২ 



১৭০ সলওল্াদ পাত্রে সেকাবেনেত্র কহ 

তত্রত্যারাধনার্থে এক জন বিশিষ্ট লোককে মনোনীত করিবেন এবং এ স্থানে প্রতি দিন 

অথব। নঞ্চাহের. মধ্যে এক দিন আরাধনা হইবে। 

(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ | ৩ ফাল্গুন ১২৩৬ ) 

শ্রীযূত যথার্৫ঘবাদী কৌমুদী প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু । 
চন্দ্রিকাপ্রকাশকের কি বুদ্ধি প্রকাশ তাহ। লিপিদ্বারা প্রকাশকরণে অসমর্থ যেহেতুক 

কএক নৃতন অঙ্মানের সৃষ্টি করিয়াছেন থে পূর্ব২ গ্রন্থকারের। ধুম দৃষ্টিকরত অগ্নির 
অনুমান এব্প্রকারাদির পরিবর্তে তবলার চাটার শব্দ গ্রহণে জবনকরণক বাগ্চেছ্যম অনুমান 
করিয়াছেন থে হউক এবমস্তৃতাঙ্গমানে চন্দ্রিকাকার ধন্টান্থমানী হইতে পারেন কিন্তু 

তর্কশাস্ত্রের বিপর্যযমঘান্মানে অঙ্মান করি ঘষে চগ্দ্রিকাকারের পূর্ববনিবাস সেখপাড়া প্রযুক্ত 

ূর্বস্থান সর্বদাই স্মরণ হয় ঘেমত লোকে কহে যে আকরে টানে যাহা হউক বেদপাঠাি 

অবণে ব্রাহ্মণের দোব অত্রাহ্মণেই কহিয়। থাকে এবং শাস্ত্রে আছে যে কলিতে বেদের নিন্দ। 

অনেকেই করিবেন অতএব এই ছুই মতে চক্দ্রিকাকার নির্দোষী তবে পাঠানস্তর ঈশ্বরবিষয়ক 

গীতোপলক্ষে যবনকরণক বাগ্যোছ্চমে যে দোষাঙ্গভব করিয়াছেন, তাহাতে কেবল 

ম্হাঁভারতীয় “রাঁজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্ততি । আত্মনে। বিশ্বমাত্রাণি পশ্ঠন্নপি 

নপশ্ঠতি” এই শ্লোক স্মরণ হইল কেনন1 ছুর্গোৎ্সব রাসধাত্রাপ্রভৃতিতে যবনীর নৃত্যগীতাদি 

এবং ইঙ্গরেজের মগ্ধমাংস ভোজনাদিতে কোন দোষ দৃষ্টি করেন ন। বরঞ্চ তৎপক্ষে চক্ষু মুদ্রিত 
করিয়া মনের দ্বারা কল্পনা করেন যে উর্ধশীপ্রভৃতির নৃত্যাদি এবং মগ্চমাংসকে পুষ্প চন্দন 

বোধ করেন কেবল ব্রঙ্গপমাজের দোষ সর্বদ| দেখিয়। থাকেন একি আশ্চর্য যদিশ্যাৎ 

বেদ্পাঠানন্তর গান উপলক্ষে যবনকরণক বাছ্যোগ্ভম হইয়। থাকে তাহাতে দ্ধেষপ্রযুক্ত কিন্ব| 

শাপ্পমতে দোষ স্থির করিয়াছেন অঙ্গমীন করি শাস্্রমতে না হইবেক যেহেতুক শাস্ত্রে সমাজ 
স্থান নীচম্পর্শে দোষাঁভ।ব লিখিয়াছেন।--সং কৌং [ সম্বাদ কৌমুদী ] 

১৮২৮১ ২* আগষ্ট তারিখে রাজ1 রামমৌহন রায় কলিকাতায় ব্রাঙ্গসমাজের (অনেকে ব্রঙ্গনভা'ও 

বলিত) প্রতিষ্। করেন । মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার স্বৃতিকথার একস্থলে লিখিয়াছেন,_ত্রীক্গমদমীজ 

সংস্থাপিত হইলে পর, আমি মধ্যে মধ্যে লুকাইয় তথায় যাইতাম। তখনও বিঞু [ চক্রবর্তী] গান করিতেন। 

বির এক দ্যেষ্টভ্রীতী ছিলেন। তাহার নাম কৃষ্ণ । রামমোহন রায়ের সমাজে বিষ্ণুর সহিত কৃষ্ণ গাঁন 

করিতেন। গোলাম আববাস নামক একজন মুসলমান পাঁখোয়াজ বাজাঁইতেন |...তখন ব্রীক্গপমীজে বেঞ্চ ও 

কেদারা ছিল না। কার্পেটের উপর সাদ চাদর বিস্তৃত খাকিত। তাহাঁতেই সকল লোক গিয়া! বসিতেন। 

রাঁজ। একটি ছোট যোড়ার উপরে বদিতেন ।৮-_ এনগেক্জনাথ চট্টোপাধ্যায়ের “নহীজ্জ। রাজ রামমোহন রাঁয়ের 

জীবনচরিত) ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৫৮৭। 

(১৮ নবেম্বর ১৮২০ | ৪ অগ্রহায়ণ ১২২৭) 

গ্রিজা ঘর ।--মোকাম কলিকাতায় বৈঠকখানাতে মদরসার নিকটে এক নৃতনন 



ধলা ১৭১ 

গ্রিজ। ঘর হইতেছে তাহাতে প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ শ্রীযূত লর্ড বিশপ সাহেব ও অন্য২ পাঁদরি 
সাহেবের! একত্র হইয়া গত মঙ্গলবারে এক প্রস্তর তাহার মধ্যে পিত্বলের পত্র তাহাতে 

সন তারিখ ও দেশ ও বাদশাহের নাম লিখিয়া সরকীছার। প্রথম গ্রথিত করিয়াছেন 

সে গ্রিজা ঘর সেন্ত জেমস্ নামে খ্যাত হইবেক এবং সেই গ্রিজা ঘরের এক প্রদেশে দরিদ্র 
(লোকের বালকেরদিগের বিদ্যাভ্যাসার্থে এক পাঠশালাও প্রস্তত হইবেক তাহার খরচের 
কারণ এক সাহেব চারি হাজার টাক] শ্রীূত লর্ড বিশপ সাহেবের নিকটে রাখিয়! 
গিয়াছেন। 

(২১ এপ্রিল ১৮২১। ১০ বৈশাখ ১২১৮) 

নৃতন গ্রিজাঘর ।_-মৌকাম কলিকাতার ধশ্মতলা:ত শ্রীযুত টোৌনলী সাহেব এক 
নৃতন গ্রিজাঘর প্রস্তত করিয়াছেন সে গ্রিজ। ঘর গত বুধবার খোল! গিয়াছে । 

(১৬ মার্চ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮) 

চুটড়। ॥__মৌং চুচুড়াতে এক আরমানী গ্রির্জাঘর আছে নে ঘর মার্কার জোহানিস 
সাহেব আরম্ভ করিয়াছিলেন পরে তাহার ভ্রাতা সন ১৬৯৬ সালে প্রস্তত করিয়াছিলেন । 

সে শ্রির্জীঘরের অগ্রভাগ প্রস্তুত হইয়াছিল না তাহাতে কলিকাতাস্থ এক আরমানী 
সাহেবের বিধবা স্ত্রী বিবী বেগরাম এ গ্রিঞ্জাঘর উচ্চ করিয়া নৃতন প্রস্তত করিতে নিশ্চয় 
করিয়াছেন ।:.. 

(১২ আগষ্ট ১৮২১। ২৯ শ্রাবণ ১২৩৩) 

গত সোমবার কলিকাতার গড়েতে যে নৃতন গ্রীজাঘর প্রস্তত হইয়াছে তাহাতে 

& দিবস প্রথম ঈশ্বরের আরাধন! হইয়াছে এবং তৎ্সময়ে শ্রীশ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর ও তাহার 

মোসাহেবেরা ও অন্য২ অনেক সম্বীস্ত সাহেব লোকেরা তথায় ছিলেন। 

এই আ্রীজাঘর যে প্রকার প্রস্তত হইয়াছে ইহাঁর পূর্বে এমত স্থন্দররূপে কোন 
গ্রীজাঘর হয় নাই। 

( ২৭ এপ্রিল ১৮২২। ১৬ বৈশাখ ১২২৯) 

দরগ! ।- পাটনা শহরে আরজানি সাহেব নামে এক ফকীরের দরগা বনুকাঁলাবধি 
আছে সেস্থান অতিমনোঁরম প্রতি বুহিম্পতিবারে সেখানে মেল! হয় এবং সেখানে অনেক 
ফকীর থাকে সে দরগার জক অতিশয় তাহার সালিয়ানা লক্ষ টাকার জায়গীর আছে 

বৈশাখের প্রথম দিবস এক মেলা হয় তাহাতে সম্প্রতি ১ বৈশাখ ১২ এপ্রিল শুক্রবারে 

সেই মেলাতে হিন্দস্থানীয় ও বাঙ্গালি ও অন্যান্ত দেশীয় কম বেশ লক্ষ লোক একত্র 



১৭২ সগ্াদ পত্রে সেক্কাজ্লেক্র কথা 

হইয়াছিল তাহাতে ঘাটোর নাচ অর্থাৎ চেত্র মাসীয় নাচ সং উপলক্ষে নান! দেশীয় গুণবান 

আগমন করিয়া দিবা রাত্রি নাচ ও গান ও বাদ্য ও ভশড়াম ইত্যাদি তামসা স্থানে২ 

অতিস্বন্দররূপে হইয়াছে । ইহাতে নেজামত পল্টন ও থানার হামরাও প্রভৃতি বরওক্ত 

রুজু ছিল সেমতে কোন দাক্গা ও বিরোধাদি কিছু না হইয়া! নিরুদ্েগে নির্বাহ হইয়াছে । 

( ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ১৫ আশ্বিন ১২২৮) 

বেরা ভাপান ॥_-২১ সেপ্তত্বর ৭ আশ্বিন শুক্রবারের সমাচার মুরশেদাবাদহইতে 

আসিয়াছে তাহাতে জানা গেল যে গত ৩ সেপ্রহ্বর ৩০ ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রাযুত নবাৰ 

সাহেব বেরা ভাসানের সমারোহ মামুল মত করিয়াছেন তাহাহইতে কোন বিষয় নান 
হয় নাই তথাকার সাহেব লোক ও বিবিলোকেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া দিবসে ও রাত্রিতে 

উত্তম মত দুইবার খান। দিয়াছেন ও উৎকষ্টরূপ নাচ ও গান হইয়াছিল তাহাতে সাহেব 

লোকেরা যথোচিত আমোদ করিয়াছেন এবং গঙ্গাতে তাবৎ নৌকা সমারোহ হইদ্জা তাহার 

উপরে নানাপ্রকার নাচ গাঁন ও নানাবিধ বাজী হইয়াছিল পরে ৯ ঘণ্টা রাত্রির সময়ে বের! 
ভানানের আরন্তে উপরে এক তোপ হইল তৎ্কাঁলে রোশনাইবাঁগে তাবৎ বাজীতে অগ্নি 

দিলেক এবং মসজিদের মত একটা আশ্চর্য বাজী হইয়াছিল এ সকল বাঁজী উত্তম মত 

পোড়ান গেল। সাহেব লোকেরা ও বিবি লোকেরা প্রীহ্নীযুত নবাব সাহেবের সৌজন্য 
দেখিয়। তুষ্ট হইলেন ও অনেক রাত্রিপ্ধ্যন্ত তামাসা দেখিলেন। 

(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৫1 ৩ আশ্বিন ১২৩২ ) 

বের! ভানান।--শ্ীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় তোমারদিগের কলিকাতাম অনেক 

প্রকার জাতি বাস করিতেছেন তন্মধো হিন্দু মহাশয়ের পরমার্থ তত্বের বিষয়ে অন্য জাতির 

সঙ্গে এক্য করেন ন! তজ্জন্ অন্য জাতির দেবা্চনা কর দুরে থাকুক যদ্যপি কোন হিন্দু 

যবনাদি জাতির দেবোত্সবেতে আনন্দিত হইয়া তজ্জাতির বাটীতে গিয়া আমোদ প্রমোদ 
করিতেন তবে তাবৎ হিন্দু এঁক্য হইয়া! তাহাকে জাতিভ্রষ্ট করণে উদ্যত হইয়া তাহার 
প্রতি রাগ দ্বেষ প্রকাশ করিতেন। ইহার দৃষ্টাস্তার্থে এক বিষয় লিখি অনেকেও শ্রুত 
আছেন এক ব্যক্তি প্রধান লোকের সন্তান শূদ্র অর্থাৎ কায়স্থতুল্যজাতি কোন যবনীবারাঙ্গনার 
নৃত্যগীতাদিতে বশীভূত হইয়। মহরমের সময় তাহার ভবনে গমন করিয়াছিলেন সেই ছলে কলে 

কৌশলে হিন্দু সকলে তাহাকে অপবাদগ্রস্ত অর্থাৎ যবনীবারাঙ্গণা সমভিব্যাহারে আহার বিহার 
করিয়াছে এই অপরাধ নিশ্চয় করিয়া সেই ক্ষুদ্র অপরাধিকে প্রায় জাতিভষ্ট করিয়াছিলেন । 
অন্তর সেই ব্যক্তি এই বিপৎসাগরে মগ্ন হইয়! মাতৃকৃত্য উপলক্ষে বহুতর ধন ব্যয় ও 
বাক্যব্যয় এবং নানা লোকের উপাসনা অর্থাৎ যাহাকে কখন তুই বলিয়া ডাকিতে নাই 
তাহাকে আসিতে আজ্ঞ! হয় মহাশয়ের! ইত্যাদি শব্ধ প্রয়োগ করিয়া সম্মান করিয়াছে 
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এবং তাহার ভূৃত্যের অগম্য স্থানেও স্বয়ং গমন করিয়া আপনাতে নানাপ্রকার লঘৃতা স্বীকার 

করিয়া সে দায়ে উদ্ধীর হয় তথাচ মে অপবাঁদ বহু কালাবধি লোপ হইল না তাহার বাটাতে 

ঘিনি২ গিযাছিলেন তাহারদিগকে লোকের কলঙ্ষী করিত সে একটা হঙ্গাম হইয়া কতক 
কাল ছিল। সম্প্রতি শুনিলাম এক্ষণে কলিকাতাস্থ হিন্দুলৌোকের মধ্যে অনেকের যবনাদ্ি 

নীচ জাতির প্রতি বড় দ্বেষ নাই তাহার প্রমাঁণার্থে কিঞিং লিখি এই মহানগরে কত 
মৃহারথি ম্হান্ভব মহাশয়ের কতই মহত্কশ্ম করিতেছেন তাহা তাবৎ লেখা অসাধ্য 

সম্প্রতি গত ২৫ ভাদ্র বৃহস্পতিবার যবনেরদিগের একট! পর্বাহ ছিল অর্থাৎ বেরাভীসান 

হইয়াছে তাহাতে কএক জন হিন্দু বাবু আহলাদিত হইয়া তদ্বিষয়ে বহুতর অর্থ সামর্থ্য 
ব্য়ছারা মেই পর্বাহ কন্ম নির্বাহ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কোন ধর্মমশীল বাবুর পুত্র 
বিদ্যাসৌজন্তাজিত যশে যশন্বী হইয়া কোন দীনা নবীনা যবনী বারাঙ্গনা নর্তকীর 
প্রতি নিতান্ত কৃপা প্রকাশপুরঃসর এ বেরাভাসান বিষয়ে বহুতর সাহায্য প্রকাশ 

করিয়াছেন। তাহার তাবৎ লেখ| অসাধা স্ুল কিঞ্চিৎ লিখি বাবু স্বয়ং পথে 

পারিষদ পদাতিক সঙ্গে লই! বেরার পশ্চাৎ২ গমন করিয়াছিলেন ডেরা নিশ্মাণের 
বিষয় কি লিখিব সঙ্গে রেসাল! সিপাহি ইঙ্গরাজী বাজ। রোসনচৌকী গেলাসের ঝাড় পঞ্চা 

শকৃক। দস্তিমনাল রণমসাঁল ইত্যাদি সমারোহের সীমা নাই এই সকল রেসাল1 মিছিল 

অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ পূর্বক গমন করাতে কিবা আশ্চর্য শোভা হইয়াছিল তাহ! দর্শনপূর্বাক 

বাবুকে কে না ধন্যবাদ ও সাধুবাদ করিয়াছে কেনন! ইহাতে বাবুর বিচক্ষণতা ও ধনাঢ্যতা 

স্থশীলত। দয়ালুতা দাতৃত্ব ধার্মিকত| বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। 
যদি বল বাবুর এত গুণ এক বেরা ভাসানেতে কি প্রকারে প্রকাশ হইল তাহার 

কারণ শুন বিচক্ষণ না হইলে রেসালা স্থুসঙ্জ করিতে কে সক্ষম হয় ধনাঢ্য নহিলে অকাতরে 

ব্যয় কে করে স্থুশীল না হইলে স্বয়ং কেন পথে গমন হইবেক দয়ালু তাহাকে কহি যে 

তাবজ্জাতির প্রতি দয়া করে দাতা সেই যে বিনা যাক্রায় লোকেরদিগকে ধনদ্বারা সন্ত 

করে ধাশ্মিক তাহাকে বলা যায় যে দৈবকর্মে অর্থাৎ দেবতাবিষয়ে দ্বেযাদ্ধেষ না করে 

সুতরাং এসকল গুণ এঁ বাবুতে বর্তে। 
অতএব দেখিলাম কলিকাতাস্থ হিন্দুরদিগের এক্ষণে অনেকের মনের মালিন্ত দূর 

হইতেছে বাঁবুরদিগের বের! ভাসান বিষয়ে কাহার কোন আপত্তি নাই যাহার যাহা বা 

সেই তাহাই করিতেছে অলমতি বিস্তরেণ ৷ কশ্যচিৎ রাগদ্েষশূন্তস্ত ।--সং চং 

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮২৫1 ১০ আশ্বিন ১২৩২) 

ধরম্কি বেরাঁপার ॥- শ্রীযুত চন্দ্রিক! প্রকাশক মহাশয় ॥ তোমার চন্দ্রিকা পত্রে 

গতসপ্তাহে বেরা ভাসান বিষয়ে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম আপনি তাহা তৎ্পত্রে 

উজ্জল করাতে অনেকের মুখ উজ্জল করিয়াছেন তাহাতে ধাহারদিগের মনের মালিন্ত 



৯8. সংবাদ পাত্রে সেকালেক্র কথা 

দূর হইয়াছিল কিন্তু তাহারদের অদ্যকার বেরা ভাসান দর্শন শ্রবণ করিয়! মুখ মলিন হইয়। 
যাইবেক যেহেতক। 

গত"৩১ ভাদ্র রাত্রিতে এক বেরা ভাপিয়াছে তাহার সবিশেষ লিখি সে সামান্য কথ। 

নয় দৃষ্টিমাত্র আমরী উজীরের ব্যাপার বোধ হয় কাঁবণ বেরার সর্বাগ্রে প্রথমতঃ শ্বেতপতাকা 

রক্তুপতাকা নীলপতাক! গীতপতাকা নানাপ্রকার পতীকাতে কীগ্তিপতাকা উড্ডীয়মান! 

হইয়াছিল তৎপশ্চাৎ খাসা২ খাসগেলাপওয়াল! খাসবরদাঁর আসাবরদার চোপদার জমাদার 
ইত্যাদি দরবার সুদ্ধ অগ্রসর হইয়াছিল তৎ্পশ্চাৎ জগবম্প বাজে তাপাকড়ক! বাজে দেশী 
ঢুলিকমাজে কৃত্রিমব্যান বাজায় ও ইংরাজে তাহা দেখিয়া রোমনচৌকী মৌন হয় লাজে। 
শতশত গেলাসের পিঁড়ি ঝাড়ে রাজপথ আলোকময় হইয়াছিল ইত্যাি। 

পশ্চাৎ নিজ গৃহজাত আশ্চর্য চমত্কৃত চিত্রবিচিত্র বচন রচনাতীত যুগ ময়ূর যুত বাই 

ধ্প্রাপ্ত বাবু বেরা চলিতেছে সর্ব শেষে অশেষবিশেযাবশে বাবু বাই বিবি সঙে লইয়া 
অভিনব নির্মিত শকটারোহণে সারথ্য কর্মে নিযুক্ত হইয়া! মন্দ২ গমনে গঙ্গাতীর নীর 
চতুর্স্তমধ্যে বেরা স্থাপিত হইলে কিঞ্চিৎ বিলঙ্থে ধরমকি বেরাপার ইতিমস্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক 
বেরা ভাসাইয়া দিলেন সেই স্থসজ্জ সঙ্জাসজ্জিত বাই বাটাতে পুনরাগমন করিয়া সমস্তরাত্রি 
নাচ করাইলেন এই সকল ব্যাপার কতক বা দেখিয়া কতক বা জনশ্রুতিতে লিখিয়া পাঠাই 
চন্জ্িকায় উজ্জল করিবেন কিন্তু এ মহাব্যক্তি কে তাহা জানিতে পারিলাম না ইতি ।_ সং চং 



বিবিধ 





কলিকাতার রাস্তাঘাট 

( ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২০। ১৫ ফাল্ধন ১২২৬) 

নৃতন রাস্থ। ।--মাং কলিকাতাঁতে এক নৃতন রাস্থ। হইতেছে পে রাস্থ। মোং চান্দনী 
বাজারের পূর্বে ব্যাপারিটোলাঁতে আরম্ত হইয়া দক্ষিণহইতে উত্তর দিকে আসিতেছে এবং 
শহরের বড় রাস্থার পূর্ব ও বাহির রাস্থার পশ্চিমে । এ রাস্থা চানকের রাস্থার সহিত 

সংলগ্ন হইবে সে রাম্থার সম্মুখে ঘে২ লোকেরদের বাটা ও বাগান ও পুক্ষরিণী পড়িতেছে 
কোম্পানি বাহাদুর তাহারদিগকে বাটা প্রস্তুতির উপযুক্ত মূল্য দিয়া সে সকল ভার্গিয়৷ 
শোজা রাস্থা করিতেছেন ইহাতে অনেক বাড়ী ভাঙ্গ। গিয়াছে এবং অনেক ভাঙ্গ। যাইবে 
এ রাস্ত। মোং বহবাজারপর্ধ্যন্ত আসিয়।ছে অনুমান ছুই হাজার লোক সেই কন্মে প্রতিদিন 

নিযুক্ত আছে। 

( ২৭ মে ১৮২০1 ১৫ জ্যষ্ঠট ১২২৭) 

কলিকাতার নরদাম1।-কলিকাতা শহরের খবরদারিতে থে নকল সাহেবের নিযুক্ত 

আছেন তাহারা অনুমান করিয়াছেন ঘে কলিকাতায় অনেক২ গভীর নরদাম! আছে তাহাতে 

অন্য কোন দ্রব্য পড়িলে তাহ। পচি্ন অত্যন্ত দুর্গন্ধ নির্গত হয় তাহাতে লোকেরদের মতত 

রোগ জন্মে। অতএব সে সকল নরদামা বন্দ করিয়! কিঞ্িৎ গভীর নরদাম। করা ঘাউক। 

তাহাতে সেই নরদামাবাসি উন্দুরুর| আপনারদের স্থান ভ্রষ্ট ভয়ে শ্রীশ্রীযুতের নিকটে 
এই বিষয় দরখাস্ত করিয়াছে । থে এই নরদামা বন্দ করাঁতে তোমারদের লাভ আছে বটে 

কিন্তু আমারদের মরণ। আমরা কোথায় বাম করিব আমরা পূর্ব কালাবধি এখানে বান 

করিতেছি এবং মনে এমন প্রত্যাণ। করি যে আমারদের পুভ্র পৌন্রপ্রভৃতি এখানেই বাস 

করিবে এবং যদি এই গভীর নরদ।ম। বন্দ করিয়। উচ্চ নরদামা করিয়া দেও তবে আমর! 
কি প্রকারে সেখানে বাস করিব যেহেতুক সেখানে বালক ও কাক ও কুকুরপ্রভৃতিরা দিনে 

আমারদের সংহার করিবে ও রাত্রিতে ছুষ্ট বিড়ালের আমারদিগকে নিদ্রা যাইতে দিবে ন|। 

অতএব এই নরদাম! বন্দ করিবার অগ্রে এ সাহেব লোকেরদের এই বিবেচনা কর! অতি- 

কর্ব্য যেহেতুক এমন প্রাচীন প্রজারদিগকে তাঁড়িয়া! দেওয়া! অকর্তব্য। ্ 
এক রদিক লোক কৌতুক করিয়। এই রূপ দরখাস্ত শ্ীশ্ীযুতের নিকটে সত্য দিয়াছে। 

(৫ আগস্ট ১৮২০ । ২২ শ্রাবণ ১২২৭) 

কলিকাতার নৃতন রাস্থা।_-মৌং কলিকাতাতে ধর্মতলাহইতে বহুবাজারে শীঘ্র 
গমনাগমনের কারণ নৃতন রাস্থ!৷ হইতেছে এই রাস্থ। হইলে যেমন লোকেরদের উপকার 

২৩ 
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হইবেক তেমন অন্য রাস্থাতে উপকার হয় ন| যেহেতুক পূর্বে ধর্মতলাহইতে বহুবাজার 
পর্য্যন্ত গাড়ীপ্রভৃতি গমনাগমন করিবার নিকট 'প্রশন্ত রাস্থা ছিল ন। পূর্বে আমিতে হইলে 

ঘুরিয়৷ আসিতে হইত । এবং তাহাতে আরো উপকার এই যে সে রাস্থার মধ্যে লালপিঘীর 
মত এক উত্তম পু্ধরিণী কাটা যাইতেছে এবং তাহার চতুর্দিকে রাস্থ। হইবেক শ্রশ্রীঘৃতের 
ন|মান্থসারে & রাস্তার নাম হোষ্টিংস রাস্থ। খ্যাত হইবেক | 

অপর আরো শুনিতে পাই যে মোং চৌরঙ্গিতে এই মত পুঞ্করিণী ও তাহার চতুর্দিকে 
উত্রুষ্ট রাস্থা করা যাইবেক। 

(২ ডিসেম্বর ১৮২০। ১৮ অগ্রহীয়ুণ ১২২৭) 

কলিকাতা |--ঘমোকাম কলিকাতার ধম্মতলাঅবপি বাগবাজারপধ্যন্ত যে রাস্থ। ও 

পুর্ধরিণী হইতেছিল তাহ। অপ্প দিনের মধ্যে সমাপ্ত হইবেক। এবং আর শুনা নাইতেছে 

যে কসাই টোলার মাঝধান অবনি বৈঠকথানা পর্য্যন্ত এক বড় রাস্থা হইবেক | 

(১৪ এপ্রিল ১৮২১ । ৩ বৈশাখ ১২২৮) 

নৃতন রাস্থা ।_-কলিকাতা শহরের যে সংস্থান পূর্বে ছিল তাহাহইতে এইক্ষণে রাগ 
পু্ধরিণী দ্বার! অভিম্থন্দর সংস্থান হইতেছে তাহ কোমিটীতে স্থির হইয়া প্রকাশ হইতেছে । 
এইক্ষণে যে রাস্থ৷ আরম্ভ হ্ইয়াছে সে জানবাজারে আরম্ত হুইয়। ধম্মতলা পধ্যন্ত মিলিত 

হইবেক আরও এক রাস্থ। পুরাণ! কুটীর নিকটে শ্রীযুত স্মিথ সাহেবের বংশালের নিকট হইয়। 

গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত মিলিত হইয়াছে এবং সেইখানে মনৌরম এক ঘাট হুইয়াছে ভাহাতে বাণিজ্য 
স্তর আমদানী রপ্তানীতে অনেক স্থগম হইবেক। এবং পুরাঁণা কুগীর পূর্বে বারিকার নিকট 
লাল দীঘীর উত্তর পশ্চিম কোণে যে এক প্রাচীন নিশ্মিত স্তস্ত ছিল তাহা ভাঙ্গা যাইতেছে 

তাহার কারণ এই ঘষে পুরাণা কু্ী ভাঙ্গিয়৷ যে নূতন পরমিট ঘর প্রস্তুত হইয়াছে তাহার 

শোভা এ স্তপ্তের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে তত্প্রযুক্ত এ স্তম্ত ভাঙ্গিয়া পরমিট ঘরের সম্মথ খোলাসা 

কর ঘাইবেক। এবং এ স্তস্তের প্রন্তরাদি অন্যত্র সংস্থাপিত করা যাইবে । এবং লাল 

দীধীর দুই দ্বার আছে আর দক্ষিণ দিকে বড় এক দ্বার হইবেক। এবং মৌলআলী 

বাগানের দক্ষিণ নবাবের বাগানের উত্তরে যে বাগান ছিল তাহ। শ্রাযুত কোম্পানি বাহাদুর 

খরিদ করিয়াছেন সেই বাগান কাটিয়া সেই স্থানে একট। গৌখানা হইবেক বনুবাজারে 

ফে'গোৌথানা ছিল মে গৌখা'না উঠাইয়া দ্িবেক। সাবেক গৌখানা ভাঙ্গিবার কারণ এই 

যে শহরে ছুর্গদ্ধ না হয়। এই সকল বিবেচনাতে ক্রমে কলিকাতা শহরের সৌন্দধ্য 

হইতেছে ইহাতে অনুমান হয় বিশ পচিশ বসরের মধ্যে সমুদায় নৃতন হইবেক। 

(১১ আগষ্ট ১৮২১। ২৮ আঁবণ ১২২৮) 

কলিকাতা ॥-_দক্ষিণে চান্দপালের ঘাট অবধি উত্তরে চিতপুর পর্যন্ত গঙ্গার তীরে 
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ষেরাস্থা হইতেছে এ রাস্থা প্রস্তুত হইলে শহরের শোভা অধিক হইবে এবং মহাজন 
লোকেরদের নৌকা লাগানের ও জিনিসপত্র উঠানের ভাল হইবেক। ও সাহেব লোকেরদের 
বাষু সেবনার্থে উত্তম হইবেক। 

এবং ধর্মতলাহইতে যে রাস্থ। বহুবাজার পধ্যন্ত আসিঘ্মাছে তাহার এক দিকে যে 

নৃতন পুষ্করিণী কাটান গিয়াছে সে মৃত্তিকা দ্বারা যে ছোট২ পুক্ষরিণী পূরাণ গিয়াছে তাহাতে 
শহরের অনেক ভাল হইয়াছে । আরও শুনা যাইতেছে থে এ বহুবাজারহইতে চিতপুরের 
পূর্ব আর এক রাস্থ। হইবেক তাহা হইলে শহরের আরো ভাল হইবেক এবং পুরাণ কুঠীতে 
যে পরমিটের ঘর প্রস্তুত হইয়াছে ইহাতে শহরের অতিশয় শোৌভ। হইগ্নাছে ও লাঁলদিগীর 

ধারে কেরাণিরদের থাকিবার যে তেতাল। ঘর আছে তাহার ছুই পার্খে ও মধ্য স্থানে নৃতন 

তিন বারান্দা হইয়া অতিশয় শোভা হইয়াছে এবং কোম্পানির কালেজ পূর্বব স্থানহইতে 

উঠিয়া সেই ঘরের মধ্যে বসিয়াছে। 

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ৮ আশ্বিন ১২২৮) 

নৃতন রাস্থ। ॥_কলিকাতার মধ্যে যে নৃতন রাস্থ। আরম্ভ হইয়া বহুবাজ্জারপ্যযস্ত 
আসিয়াছিল নে রাস্থ। এখন বহুবাঁজার ছাঁড়াইয্া তাহার উত্তরে গোদালপাড়াপর্যযন্ত 

আপিয়াছে অনুমান হয় যে দুর্গোৎসবের মধ্যে শ্যামপুকুরিয়ার থামপিধ্যন্ত আপিবে রাস্থারও 

যেরূপ নক্স। হইয়াছে তাহাতে শ্যামবাজারের এক ভাগ্যবান লোকের অতিবৃহৎ বাড়ী 

রাস্থাতে পড়ে শুন। যাঁয় ইহার কারণ এক দিন কোমেটা হইয়া সে বাঁড়ী বয় থাকিয়! তাহার 

নিজ পশ্চিম দিয়া রাস্থ! যাইবেক এবং গঙ্গার তীরে যে রাস্থা হইতেছিল তাহাঁও হইতেছে 

এ ছুই রাস্থা হইলে যাতায়াতের অধিক স্থুগম হইবেক এবং শহরের শোভা উন্তমা হইবেক। 

(৩০ মাঁচ্চ ১৮২২ । ১৮ চৈত্র ১২২৮) 

নৃতন জলাশয় ॥_মোঁকাম কলিকাতার পটোলডাঙ্গার রাস্থার ধারে যে নৃতন জলাশয় 

হইতেছে তাহার সাড়ে দশ হস্ত মুত্তিকার নীচে বুহৎ২ বৃক্ষের চিহ্ন দেখা যাইতেছে সে সকল 

কাষ্ঠ মৃত্তিকাভুক্ত হইয়া মৃত্তিকাতুল্য অসার হইয়াছে এত মৃত্তিকার নীচে এমন বুক্ষ সম্ভব 
আশ্চধ্য | | র 

(৩০ মার্চ ১৮২২। ১৮ চৈত্র ১২২৮) 

কলিকাঁত। ॥-_ইংগ্নগ্ড দেশে নলছার1 এক কল সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ছার! বাফু নির্গত 

হইয়। অন্ধকার রাত্রিতে আলো হয়। সংপ্রতি শুন! গেল যে মোকাম কলিকাতার ধশ্মতলাতে 

শ্রীযুত ডাক্তর টোল্সিন সাহেব আপন দোকানে এ কল সৃষ্টি করিয়াছেন অনুমান হয় যে 

লাঁটিরির অধ্যক্ষেরোও লাটিরির উপব্বত্বহইতে কলিকাতার রাস্তাতে এ ব্ধূপ আলে! করিবেন। 



রি থ্বাদ পাত্রে সেক্াবেল্র কথা 

( ১০ মে ১৮২৩। ২৯ বৈশাখ ১২৩০ ) 

কলিকাতার শোভ। ॥-__-এই মহানগরের সৌন্দ্যের নিমিত্তে অনেক প্রশস্ত রাজপথ 
ও নরদাম। কর! গিয়াছে এবং শহরনিবাসি প্রাচীন লোকেরা! বোধ করিতে পারেন ষে 

পূর্বাপেক্ষায় কলিকাতার স্থগঠন ও শোভ। কত হইয়াছে । সংপ্রতি ভাগীরথী তীরে যে 

নৃতন প্রশস্ত রাজপথ ও পোস্তা হইয়াছে সে পথ প্রায় পয়ত্রিশ হাত প্রশস্ত ও এ রাস্তার 
পার্থে পাকা নরদাম। হইতেছে তাহ! দিয়। গঙ্গার জল কলদ্বারা উঠিয়। সমস্ত শহরে যাইবে । 
এবং এ পোস্তার সর্বত্র ঘাসের চাঁপড়াদ্ধারা অতিস্থশোভিত হইতেছে তাহাতে এ সকল 

পোস্ত! জলগ্রবাঁহেতে ভগ্ন হইবে না। এই কম্ম এইক্ষণে অতিশদ্বর্ূপে হইবে এমত বোধ 

হয়। অল্প কালেতে এই সকল সংপূর্ণ হইলে পর ভারতবর্দের মধ্যে এ এক অপূর্বন 

স্থান হইবেক। 

( ১ জানুয়ারি ১৮২৫ । ১৯ পৌষ ১২৩১) 

কলিকাত। লাটরি খেলা ।-গত বৃহস্পতিবারের গবর্ণমেন্ট গেজেটদ্বার অবগত 

হইয়! লাটরি খেল! সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি । কলিকাতা নগরের শোভ। করিবার 
নিমিত্তে সন ১৮২৫ শালের প্রথম লাটরি গবণমেপ্টদ্।রা স্থাপিত হইয়াছে তাহার ব্যাপার 

লাটরিকমিটার আজ্ঞানবনারে সুপ্রিন্টেপ্ডে্ট করিলেন তাহার ধাঁরা গত বারের ন্তায় প্রাইজ 

ইইবেক। এবং গেই ধার! মাফিক খেলা হইবেক এবং টিকিট বার্দালবেঙ্কে বিক্রম্ন হইবেক 

প্রতে;ক টিকিটের মুল্য ১০০ এক শত টাকা। 

কলিকাত। লটারি কমিটির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৬. 11. 081৩ সাহেবের 1116 (700৫ 017 

1)07/5 01 /1971076016 )0178  097770)1% গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে জ্টব্য। 

(১৫ জানুয়ারি ১৮২৫ । ৪ মাঘ ১২৩১) 

খিদিরপুরের সেতু ।--আমরা আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে খিদিরপুরের 

খালের উপর যে নৃতন সেতু প্রস্তুত হইবেক তৎকর্ম ক্রমে সম্পন্ন হইতেছে। তথাকার 
পুরাতন সেতু কলিকাতার লজ্জার বিষয়। এই নূতন সেতু লৌহ্ময় এবং শৃংখলছারা 
উদ্বান্ধিত। 

( ১৯ আগষ্ট ১৮২৬। ৪ ভাদ্র ১২৩৩ ) 

নৃতন পথ ।-_সংপ্রতি শুনা গেল যে যশোহর জিলার বকচরনিবাসি শ্রীযুত কালী প্রসাদ 
পোতদার স্বর্ণবণিক এক নৃতন রাস্তা প্রস্তুত করিতেছেন এই পথ যশোহরহইতে অগ্রত্বীপ 
পর্ধ্যস্ত আসিবেক এক্ষণে এ জিলা মৌতালকের চৌগাছ। গ্রাম অবধি রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে 



বিবিধ টি 

অনুমান করি ফাল্গুণ চৈত্র তক সমুদায় সম্পূর্ণরূপে সাঙ্গ হইবেক এত্দ্বিয়ে অনেকের 

চিত্বোল্লাম হইতেছে যেহেতুক ততপথগাম্র। অতিক্লেশে শঙ্াযুক্ত হইয়া গমনাগমন করিতেন 

এক্ষণে যাতায়াতে স্থগম হইল । 

( ২৭জ্ান্ুয়ারি ১৮২৭। ১৫ মাধ ১২৩৩) 

অন্তোষ্টি ক্রিয়ার স্থান।--আমরা অত্যন্ত আহ্লাদপূর্বক প্রকাঁশ করিতেছি যে 

পূর্বেবান্ত বিষয়ে আমারদিগের অনির্বচনীয় যে ক্লেশ আছে তাহা নিবারণার্থে কোন২ 

মহানুভব মহাশয়েরদিগের চেষ্টাদ্বারা উপযুক্ত উপায় হওনোগ্যোগ হইয়াছে শুনিলাম যে 

নিমতলাহইতে বাগবাজীরপধ্যন্ত তিনটা শবদাহের নিমিত্তে স্থান হইবেক তাহা সম্পন্নার্থে 

এই শহরের ভাগ্যবান লোকেরদিগের মধ্যে একটা চান্দা হইন্নাছে ইহ! ব্যক্ত হইতেই কতিপয় 

জনের চান্দাতে প্রায় পাচ হাজার টাক দস্তখত হইয়াছে আর অবশিষ্ট লোকেরদিগের 

এতদ্বিষয়ে যে অনুরাগ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় যে অত্যল্পায়াসে বিংশতি সহ মুদ্রা 

সংগ্রহ হইতে পাঁরে আর এ টাকায় তিনট। ঘাট হইয়া এতৎ সংক্রান্ত আর২ কম্ম সম্পন্ন 

হইতে পারিবেক | 

(১৬ জুন ১৮২৭। ৩ আষাঢ় ১২৩৪) 

নৃতন খাল ।-সংপ্রতি অবগত হওয়া গেল যে শ্রীশ্নীযূত কোম্পানি বাহাছুরের 
রাঁজপথের শ্রম দূরকরণজন্য মৌকাম টাকির দক্ষিণ পার্থ হইতে এক বৃহৎ খাল আসিয়া 
কুড়ের হাটখোলাপধ্যস্ত মিলিয়াছে শুনিতে পাই যে এ খাল ভাগীরখীপর্যস্ত আসিয়া মিলন 

হইবেক যাহা হউক ইহা হইলে বাণিজ্য ব্যবসায়ি লৌকেরদের অনেক উপকার জন্মিতে 
পারিবেক যেহেতৃক অতিশীঘ্র এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সমাচার পহুছিবে কিন্তু কোন২ 
স্থানে ইহার আড্ড। হইবেক এ বিষয় নিশ্চয় হয় নাই 1--সং কৌং। 

্ ( ২২ মাচ্চ ১৮২৮। ১১ চৈত্র ১২৩৪) 

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নূতন স্থান।--অবগত হওয়া গেল যে মোং নিমতলার ঘাটে যে 

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার স্থান নিন্মীণ হইতেছিল তাহা এক্ষণে প্রস্তত হইয়াছে বিশেষত গত 

সোমবার অবধি এ স্থানে শবের সৎকার করিতে আরস্ত করিয়াছে ইহাতে অনেকের 

পরিশ্রম দূর হইয়াছে ।_তিং নাং [ সম্বাদ তিমিরনাশক ] 

(১৫ নভেম্বর ১৮২৮ । ১ অগ্রহায়ণ ১২৩৫) 

কলিকাতায় স্থাপিত নৃতন স্তস্ত।__আমরা ইহার পূর্বে প্রকাশ করিয়াছি যে 
মর ডেবিড আক্তরলোনির স্মরণার্থে কোন এক এমারৎ গাথিবার কারণ চাদ হইয়াছিল 



তি সংবাদ পত্রে সেক্ান্লেল্র ক্তখা 

আমর! এখন শুনিতেছে যে সেই চাদার টাকাতে চৌরঙ্গীর সন্দুখস্থ ত্রাবান্তরে এক উচ্চ 
সস্ত গ্রন্থনের আরম্ভ হইয়াছে সেই স্তস্ত মৃন্তিকীঅবধি শৃঙ্গপর্যযস্ত উচ্চে এক শত দশ হস্ত 

পরিমিত হইবে" | সর ডেবিভ আক্তরলোনি সাহেব মুসলমানেরদের প্রতি অতি 
রূপাবান ছিলেন অতএব তাহার ম্মরণরাখণার্থে সেই স্তস্ত মুসলমানেরদের এমারতের ডৌল 
অনুসারে গাথা ঘাইবে। তাহার কতক ভাগ ইষ্টকৈতে ও কতক ভাগ চগ্ডালগড়ের [চনারের] 

প্রস্তরেতে নিশ্মিত হইবে'"। 

এই স্তত্তের দ্বারা সর ডেবিড আক্তরলোনি সাহেবের স্মরণ বনকালপর্য্ন্ত থাকিবে 
এবং তাহাতে শহরের অতিশয় শোভ। হইবে । 

(২১ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৩) 

অক্তরলোনি সাহেবের স্তস্ত।-মৃত সর ডেবিড অক্তরলোনি সাহেবের ম্মরণাথে 

কলিকাতায় যে স্তস্ত হইতেছে তাহা অতিশীঘ্ব সমাপ্ত হইদে। এক বৎসর গত হইল 

গবর্ণমেন্ট গেজেটে তদ্বিষয়ে যে বিবরণ প্রকাশ হইয়াছিল তদ্বারা জানা যায় যে তাহার 

বাহিরের চতুর্দিকে ছুই বারান্দা হইবেক প্রথম বারান্দা মৃত্তিকা হইতে ৮৬ হাত উচ্চ 

দ্বিতীয় বারান্দা ৯৮ হস্ত উচ্চ এক্ষণে সে স্তম্ভের কেবল বার হাত গাঁখিতে বাকী আছে 

তাহার পর প্রথম বারান্দার আরম্ভ হইবে। সেই স্তম্ভের ভিতরে এখন ১৭১ ধাঁপ প্রস্তুত 

হইয়াছে য্দি প্রত্যেক ধাপ সাড়ে সাত বুরুল মোটে গণ। যাঁয় এবং স্তস্তের নীচের ভাগ 

চতুদ্দিকৃস্থ ভূমিহইতে চারি হস্ত উচ্চ গণা হম তবে অন্মান হয় যে তাহা ৭৫ হাত পর্য্যন্ত 

উঠিয়াছে। এই স্তস্ত যে অতিশয় মনোহর এবং তদ্দারা যে কলিকাতা নগরের সৌন্দধ্য 

হইবে এমত সম্ত।বন। হয়। 

(১৪ মার্চ ১৮২৯। ২ চৈত্র ১২৩৫) 

এতন্নগরের শোভ। ।_-এতন্নগর শৌভাকরণহেতুক রাজকীয় লোকেরা নান। প্রকার 
উদ্যোগ করিতেছেন বিশেষতঃ শুনা গেল যে এই কলিকাতার পূর্বদিগে এক খাল 

চিতপুরের উত্তরদিগ দিয়া বেলিয়াঘাটার খালের সহিত মিলিত হইবেক ইহার গহেরা 

২৭ ফুট এবং চৌড়া ১২০ ফুট হইবেক এই খালের ছুই ধারে ৬০ ফুট চৌড়া রাস্তা হইবেক 
রাজা রাঁমলোচনের পথের নিকট কএক হাজার লোক এই কর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং 
আর শুনা গেল যে অর্দেক খাল ও ছুই তিনটা লোহার সেতু অর্থাৎ সাঁকো এই বৎসরের 
মধ্যে প্রস্তত হইবেক এবং নিকটব্তি আগাছ। সকল ছেদন কর] যাইবেক এবং এ খালের 
মৃত্তিকা সকলেতে খাঁন৷ খন্দকপ্রভৃতি নাঁনা নামাল জায্পগা উচ্চ করা ঘাইবেক এবং এ খাল 

এমত গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইবেক যে তাহার দ্বার! জুয়ার ভাটা! খেলিবেক শুনা গিয়াছে 

যে লার্ড ওএলিসলির আমলে এইরূপ ব্যাপার হইবার উদ্যোগের কল্পন। হইম্মাছিল কিন্তু 
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শেষ হয় নাই তদনন্তর আরে! শুন। গেল মোং ইটালি ও শিয়ালদহ ও বালিগঞ্জের মধ্যে 

অনেক পুক্ষরিণী ও চৌড়। রাস্তা সকল প্রস্ততত করিতে গবব্নর্মেন্টের মনস্থ হইয়াছে 
এবং পথের ধারে ও নরদমার উপরে ঘষে সকল বৃক্ষ পড়িয়াছে তাহা! ছেদন করিতে 

আরম্ত হইয়াছে। 

(২১ নবেম্বর ১৮২৯। ৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৬ ) 

কলিকাঁত। শহরের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে ঝসিন্দ। ও আগত লোকের 

কেশ এবং সুখের নানাপ্রকারে তদনসারে বৃদ্ধিও হইতেছে । ইহার কারণ নৃতন রাস্ত। 

পুক্ষরিণী গঞ্গাতীরে ঘাট শব্দাহের স্থান রাস্তায় ধুলা নিবারণ পোলীস কমিটী নেটিব 

দরিপ্রভৃতি রাজার দ্বার! নিশন্ন হইয়াছে কিন্ত রোগ হইলে তাহার শান্তির উপায় 
যংসামান্তরূপে আছে এই শহরে নেটিব হাসপাতাল ও গরাণহাটায় চিকিৎসালয় যে আছে 

তাহাতে হিন্দুবর্গের উচিত মতে উপকার হয় না কারণ নেটিব হাসপাতাল ইংরেজটেলায় 

টাদনির বাজার সধো এবং থে রীতিতে নির্বাহ হইতেছে তাহ।তে সজ্জাতি বা বিশিষ্ট 

লোক সেখানে যায় না! এবং যাইতে ৪ পারে না কেবল সাহেব লোকের ভিস্তী মসালচী 

বেহরাইত্যাদি মার পোলীসের আনীত লোকের চিকিৎস। হয় । গরাণহা!টার হাসপাতালে 

এক জন ওঁধধকোট। গোর। থাকে সে ব্যক্তির বৈদ্যক শাস্ত্রানভিজ্ঞত! ও তংচিকিৎসালয়ের 

নিয়মের বৈপরীত্যপ্রসুক্ত প্রায় উপকার হয় না। সকলেই অনুভূত আছেন যে এই 
মৃহানগরে সহন্র২ বিদেশি দরিদ্র ধনহীন জনহীন বন্ধুহীন উত্তম মধ্যম ও সামান্য লোক 

আছে ইহার। গীড়িত হইলেই শহরহইতে পলায়নপূর্ধক উধধ পথ্য পাইয়া বাঁচে কেহবা 

পথেই পঞ্চত্ব পায় এবং অনেকে ছুই পয়সা ব্যয়ের গুঁধধের অভাবে মার! পড়ে। 

দিনমজুরদার লোক পীড়িত হইলে আহার ওধধ পায় না তাহারদিগের তত্বাবধারণ 

হয় এমত উপায় কোন প্রকারেই নাই স্থতরাং যাহারদিগের লোক ও বিষয় 

নাই যে ওষ্ধ হয় এই মত লোক ১০০ জন গীড়িত হইলে অনেকে এই শহরেই 

পঞ্চ পায়। ইহাতে শুনিতেছি থে হিন্দ্ুকীলেজের অধ্যক্ষেরা এ পাঠশালার সম্গিধানে 

একট। চিকিৎসালয় স্থাপিত করিবেন এমত চেষ্ট। পাইতেছেন ইহাতে যে ব্যয় হইবেক 

তাহা কতক শিক্ষাবিষয়ে সরকারের দত্ত ধনহইতে সংপ্রতি লওয়! যাইবেক ইংরেজী ওুঁষধ 
কোম্পানির উধধাগারহইতে দিবেন আর২ ওধধ এ স্থানে প্রস্তুত হইবেক। পরে 

এতন্নগরস্থ ধনি দাতা দয়ালু লোকের! কিঞ্চিৎ২ চাদান্বরূপ দিতে পারিবেন যদ্দি এ বিষয় 

নিষ্পন্ন হয় তবে ইহার অধ]ক্ষতা ও নির্বাহকত। ইংরেজ বাঙ্গালি মহাশয়েরদিগের হইবেক 

আর পাঠশালার বৈদ্য ছাত্রের বিজ্ঞ ডাক্তারেরদিগের সহিত এক্য হইয়া চিকিৎস। 
করিবেন। পরিচারক ব্রাহ্মণ ও হিন্দু ভৃত্য থাকিবেক তাহাতে বিশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠ জাতীয় 

লোক যাইয়! গুষধ পথ্যদ্থার! প্রাণ রক্ষ। করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় ইংরেজী চিকিৎসা যাহা 
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এক্ষণে বড় মান্ত ও চিকিৎসাবিষয়ে প্রধান কল্প হইয়াছে তাহার শিক্ষা হইয়া এদেশে 

বিবেচনা ও.ব্যবহারের প্রাচর্ধ্য হইবেক ।--সং চং। 

বিভিন্ন স্থানের ইতিবুন্ত 

(8 জানুয়ারি ১৮১৯। ২৭ পৌষ ১২২৫) 

কাটোয়। ।--যখন বাঙাল! দেশ মুরশেদাবাদের নবাবের অর্দীন ছিল তখন কাটোয়াতে 

নবাবের দৌলৎখান। ছিল এবং বাঙ্গালার খাজানার টাকা সেইখানে জম! হইত এই হেতুক 

নবাব এ মোকামে একট! মৃত্তিকার গড় করিয়াছিলেন এখন সে গড় অনেক লুপ্ত হইয়াছে 

কিন্ত তাহার দক্ষিণ দিকে গড়ের কিঞ্চিৎ অনুভব হয় এবং একটা তোপ অদ্যাপি অবশিষ্ট 

আছে। | 

(১৯ জুন ১৮১৯ । ৬ আধাঢ ১২২৬) 

বাঙ্গালার সিংহাসন ।-_শুবে বাঙ্গালীর নবাবের যে সিংহাসন ছিল সে সিংহাসন যুদ্ধের 

সময়ে হেষ্টিংস সাহেবের হস্তগত হইয়াছিল সে সিংহাসন মণি সুক্তা প্রবালেতে ভূষিত হোেষ্টিংস 

সাহেব যখন ইংগ্নগ্ডে গেলেন তখন এ সিংহাসন ইংগ্রণ্ডের রাণীকে নজর দিলেন সে সিংহাসন 

এ রাণীর ঘরে অদ্যাপি আছে। 

(১৮ ডিসেম্বর ১৮১৯। ৪ পৌষ ১২২৬ ) 

বর্দমানের বিবরণ ।--বদ্ধমান জিলার সীমা এই উত্তর রাজসহী ও বীরসুমি 

দক্ষিণপীমা! মেদিনীপুর ও হুগলী জিলা ও পূর্বে গঙ্গ৷ ও পশ্চিমে মেদিনীপুর জিলা ও 

পাছেটি। পয়ত্রিশ বৎসর হইল এই জিল মাপা গিয়াছিল তাহাতে দেখা গিয়াছে দুই 

হাজার পাচ শত সাতাশী চতুর ক্রোশ। এ বর্ধমান উনযাটি বৎসর ইংগ্রপ্তীয়েরদের 

অধীন হইয়াছে সে এমত উর্বর ভূমি যে বাঙ্গালা ছাড়া হিন্দুস্থানের মধ্যে তেমন আর 

নাই ও উড়িদ্য। ও মেদিনীপুর ও পাছেটি ও বীরভূমি ইহারদের জঙ্গলের মধ্যে এ বদ্ধমান 

আছে ইহাতে জ্ঞান হয় যে চতুদিকে মহাবনে বেষ্টিত এক মহাঁপুপ্পোদ্যান। 

মহারাজার অধিকারে ষোল শত চতুরত্র ক্রোখ ভূমি সে অত্যুতকষ্ট স্থান এবং ভূমি 

উর্ধরা লৌকতে পরিপূর্ণ। সতর শত বাইশ সনে অর্থাৎ সাতানব্বই বৎসর হইল মহারাজ 

কীন্িচন্দ্ররায় বাহাদূর অতিপ্রসিদ্ধ রাজ। ছিলেন তাহার অনেক কীন্তি এতদ্দেশে আছে। 

সতর শত নব্বই সনে রাজ! কোম্পানিকে বত্রিণ লক্ষ টাকা রাজকর দিলেন এবং সতর শত 

চৌরানী মনে তাবৎ জিলার রাজকর সাড়ে তেতাল্লিশ লক্ষ ছিল সেই জিলার মধ্যে তিন 

প্রধান নগর বর্ধমান ও ক্ষীরপাই ও বিষুপুর ও ছুই প্রধান নদী দামোদর ও গঙ্গা। এই 

জিলার মধ্যে কোন ইষ্টকাদি নিশ্মিত কিল। নাই কিন্তু পূর্ব্বে থে ছিল তাহার চিহ্ন আছে। 

সে জিলার মধ্যে ষোল ভাগ লোকের মধ্যে এক ভাগ মুসলমান সেখানকার রাজার তাবে 
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পেয়াদা একইশ হাজার ছিল পরে লর্ড কর্ণওয়াপিস সাহেবের বন্দোবন্তে তাহার অনেক নান 
হইয়াছে । 

এখন বিষুপুর বদ্ধমান জিল।র মধ্যে গণা যায় কিন্তু পূর্ববকালে স্বতন্ত্র এক মহারাঞ্য 
ছিল সেখানকার রাজার! ক্রমে ছাগ্সান্ পুক্ষ এক হাজার নিরানব্বই বংসর এক সিংহাসনে 

রাঁজ্য করে তাহারা ইহার হিনাব রাখে । সতর শত পোনর সনে নবাব জাফরখা সে 

রাজার সর্বস্ব লুট করিয়। লয়। সে দেশের মধ্যে ছয় শত আটাইশ চতুরশ্র ক্রোশ। তাহার 

রাজস্ব তিন লক্ষ ছিয়াশী হাজার টাকা । 

(২৬ সেপ্টেম্বর ১৮১৮। ১১ আশ্বিন ১২২৫) 

গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ।-_গঙ্গাসাগরে বন কাটাইয়া পত্তন করিবার কাঁরণ এক 
সম্প্রদায় স্থির হইয়াছে এবং ইহার ব্যয়ের কারণ আড়াই শত ভাগ হইয়াছে 

প্রতিভাগ এক হাজার টাকা করিয়া হইবেক। কোম্পানি পচিশ বৎসরপর্যস্ত বিন! 
রাজস্বে তাহারদিগকে দিবেন। এবং আমর! দেখিয়াছি মঙ্গলবারে এক শত তের ভাগ 

সহী হইয়াছে ইহার মধ্যে যে বাঙ্গালি লোকেরা সহী করিয়াছেন তাহারা এই২ শ্রীযুত 
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ ভাগ সহী করিয়াছেন। শ্রীযুত রামছুলাল দে ৫ ভাগ। শ্রীযুত 
কালীশঙ্কর ঘোষাল ১ ভাগ। শ্রীযুত কালীপ্রনাদ ঘোষ ১ ভাগ। শ্রীযুত রাইচরণ রায় 
১ ভাগ। শ্রীযৃত মহারাজ রাঞ্জরুষ্ণ বাহাছুর ৫ ভাগ। শ্রীযুত গুকুপ্রপাদ বন্থ ৫ ভাগ। 

শ্রীযুত রামছুলাল দে মারফতে অন্য কোন ব্যক্তি ২ ভাগ। শ্রীৃত রসময় দত্ত ১ ভাগ। 
শ্রীযুত শিবনারায়ণ রায় ১ ভাগ । শ্রীযুত বৈগ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১ ভাগ সহী করিয়াছেন। 

(১০ অক্টোবর ১৮১৮। ১৮ আশ্বিন ১২২৫) 

গঙ্গাসাগর ।__-শেষ সমাচার দর্পণ ছাপা করিলে পর আম্রা শুনিতে পাইলাম থে 

আঁর২ ভাগ সহী হইয়াছে এবং এখন আমরা শুনিতেছি ধে এই দ্বীপ পরিষ্কার হইলে 

প্রথম তুলার চাস করা যাইবে এবং সেখানে জাহাজের নিমিত্ত সকল সরঞ্জাম ও খাদ্য- 

দ্রব্যের দৌকান ও ম্হাজন লোকের গোল। হইবে এবং ইহাও বিবেচনা কর যাইতেছে 

ষে সমুদ্রের তীরে বেআরাম লোকেরদের নিমিত্ত ঘর ও তাহারদের সমুদ্রে স্থান করিবার 

উপায় কর! যায়। এবং সেখানহইতে শীত্ব কলিকাতাতে সম্।চার পাওয়! যায় এ নিমিত্ত 

একট। টেলাগ্রাফ ও ডাকের ঘর ও পাকিটবোট রাখ। যাইবে এবং কেহ বুঝে যে ইহার 

পর যেং জাহাজ এখন কলিকাতাতে আইসে সেই সকল জাহাজ সেখানে থাকিবে ও 

জাহাজের বৌঝাই একটা নৃতন খাল দিয়া কলিকাতায় আসিবে এই সকল ফল যদি সিদ্ধ 

হয় তবে এই জঙ্গল যাহাতে এখন কেবল ব্যাপ্রপ্রভৃতি বনজন্ক থাকে ও যাহাহইতে অনেক 

শারীরিক গীড়া জন্মে এমন যে বন সে অতি রম্য স্থান হইবে । 
৪ 



১৮৬ বাদ পত্রে সেক্াসেত্র ক্কথা 
( ১৫ জানুয়ারি ১৮২০। ৩ মাঘ ১২২৬ ) 

গঙ্গাসাগর উপদ্ধীপ ।- আমরা শুনিতেছি থে গঙ্গাসাগরের বন কাটাইবার থে উদ্যোগ 
হইতেছে ন্তাহার ফল এখন দেখ! যাইতেছে যেহেতুক গত বৎসর পাঁচ শত মজুর লোক 

তিন হাজার বিঘা ভূমির বন কাটিয়া পরিষার করিয়াছে এবং পূর্ধের সেখানে লোকেরদের 

অতিশয় পীড়৷ ও ব্যদ্ব তয় হইত এখন সে সকল কিছুই নাই। 
এবং অন্য কতক ভাগ্যবান লোক সেই বিষয়ের অধ্যক্ষ সাহেব লোকেরদের নিকটে 

পঞ্চাশ হাজার বিঘা ভূমির বন কাটাইবার কারণ ঠীকা করিয়! লইতে চাহিয়াছিলেন 
কিন্ত অধ্যক্ষ সাহেবেরা তাহারদিগকে দিলেন না । 

এক শত মঘ লোকেরা এ কর্মকারী সাহেব লোকেরদের নিকটে আপনারদের 

বসতির কারণ এ পরিষ্কৃত স্থানে ভূমি চাহিয়াছিল কিন্তু তাহার বিশেষ সমাচার পাওয়া 

যায় নাই। সেখানে ঘেস্থান বন কাটাই! পরিষ্কৃত হইয়াছে সেস্থানে কুষাণের। কৃষি 

করিতেছে । 

( ২২ এপ্রিল ১৮২০ ১১ বৈশাখ ১২২৭) 

গঙ্গাদাগর | শ্রীযুত রামমোহন ম্লিক গঙ্গাাগর উপদ্ধীপে কপিল দেবের মন্দির 
নিশ্মীণ করিয়া ঘাট বাদ্ধাইবার কারণ পাচ হাজার বিঘা ভূমি লইতে চাহিয়াছিলেন তাহা 

পূর্ব্ব ছাঁপান গিয়াছে সে বিষয় স্থির করিবার কারণ গত ১৫ এফ্রিল তারিখে অধ্যক্ষ 

সাহেবেরদের সভ1 হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত রামমোহন মল্লিকের দরখাস্ত মপ্তুর হয় নাই। 

তাহার চেষ্টা এই ছিল যে কপিল দেবের যে সাবেক অধিকারিরা ছিল তাহারদ্িগকে দূর 

করিয়া আপনার অভিমত ব্রাহ্মণেরদিগকে সেই অধিকার দেন এবং তাহাতে যে দেবস্ব উৎপন্ন 
হয় তাহা আপন বশীভূত করিয়া রাখেন এবং পাঁচ হাজার বিঘা ভূমি দেবত্র হয়। এই বিষয় 
যদি অধাক্ষেরা গ্র্ছা করিতেন তবে এ এক জন বিন! তাবৎ হিন্দু লোকেরদের অসন্তোষ 
হইত তৎপ্রযুক্ত অধ্যক্ষ সাহেবের তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন না এবং অন্ত কোন লোক 
এই রূপ দরখাস্ত আর ন| করে এই নিমিত্ত সকলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। করিয়াছেন। এই মত 
অনুভব হয় যে শ্রীশ্রযুত পূর্বে কল্প করিয়াছিলেন যে গঙ্গাসাগরের তাবৎ ভূমি ভাগ্যবান হিন্দু 

লোকেরদের বসতি প্রভৃতির নিমিত্ত তাহারদ্রিগকে দিবেন কিন্তু কপিল দেবের মন্দিরের 

অধিকার ও সমুত্রের সম্মুখবণ্তি যাত্রিক লোকেরদের নিবাসস্থান কতক ভূমি কাহাকেও 

দিবেন না। এই বিবেচনার কারণ শ্রীঈীযুতের নিকটে অধ্যক্ষেরা নিবেদন করিবেন স্থির 
করিয়াছেন ও তাহার আজ্ঞা পাইলে অধ্যক্ষের] কপিল দেবের মন্বির ও এক হাজার বিঘ। 
ভূমি আপনারদের আয়ত্তে রাখিবেন তাহাতে অন্যের কোন কতৃরত্ব থাকিবে না। 

(২৪ জানুয়ারি ১৮২৯1 ১৩ মাঁঘ ১২৩৫) 

গঙ্গাসাগর ।--১০।১২ বৎসর হইল এতদ্দেশের কর্তার! ইংগ্নণ্ীয় সাহেবদিগকে 



বিবিধ ১৮৭ 

গঙ্গাসাগরে জমীদারী করিতে অনুমতি দিলেন ইহাতে এ স্থানের সকল বন কাটিবার 
নিমিত্তে এবং শল্যাদি জন্মাইবার নিমিত্তে এক কোম্পানি স্থির হইয়াছিল প্রত্যেক অংশিতে 

এক হাজার টাকা করিয়া সহী করিলেন কিন্তু সকল অংশিরা সেই লেটায় প্রবেশ করিতে 

শ্বীকৃত হইলেন না তাহাতে কলিকাতাস্ক ইংগ্নণ্তীয় মহাজন সাহেবের! এ গল্গাসাগরের 
কএক ভাগ অংশ করিয়! লইয়া সেখানকাঁর বন কাটিতে এবং শস্যাদি জন্মীইতে উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন কিন্তু বারম্বার তাহারদের সেই উদ্যোগ ব্যর্থ হইল যেহেতুক সে স্থান 
অতিশয় গীড়াঁজনক এবং বন কাঁটিতে২ কতক জন মুর ও সাহেব লোক জরগ্রস্ত হইয়! 
লোকান্তরগত হইলেন এবং সেই মিথ্যা উদ্যোগে তাহারা অনেক টাকা ব্যয় করিলেন 
তথাপি তাহারা তাহাহইতে নিরম্ত হইলেন না কিন্তু এক্ষণে তাহার ফল দ্রেখা যাইতেছে 

ধেহেতুক অনেক স্থানের বন কাটাইয়া' এক্ষণে তাহাতে অনায়াসে শস্যাদি জন্মিতেছে এবং 

সেইখানে অনেক কৃষকেরা বাঁস করিতেছে ও এতদ্দেশীয় জমীদারেরদের অধীনে যে ভূমি 
আছে তাহাপেক্ষা এক্ষণে গঙ্গাসাগরের ভূমির অধিক মূল্য হইম্াছে রুষকেরদের জমীদার 

সাহেবের সঙ্গে কখন কোন বিভ্রাট উপস্থিত হয় নাই এবং তাহারদের খাজানা কখন কিছু 

বাকী থাকে না এবং সেই স্থানে কৃধিকর্ম আরস্ত হওয়া অবধি কোঁন দ্াঙ্গীপ্রভৃতিও হয় নাই 
এবং সেখানে পোঁলীসের কোন চাপরাসিও নাই । 

কলিকাঁতাহইতে আট ক্রোশ অন্তরে বজবজের সম্মুখে যে এক হাজার বিঘা ভূমি 
এক জন ইংগ্রপ্তীয় সাহেবের জমীদারীর মধ্যে আছে সেই ভূমি হেষ্টিংস সাহেবের আমলের 
পূর্বে একজন ইংগ্নণ্তীয়কে দেওয়া গিয়াছিল এবং সেই অবধি তাহাতে তাহার অধিকার 
আছে তাহার বিষদ্কে যে সপ্ধাদ শুনা যাই”তছে তাহ। অত্যাশ্চধ্য সেখানকার রাইয়তেরা 

এমত স্থখে বাস করিতেছে যে তাহারদের নিকটে খাজাঁনা আদায়ের কারণ কখন কোন 

লোক পাঠান যায় না এবং তাহারা আপনারা আসিয়া খাজানাঁর টাকা দেয় সেই জমীদারী 

এক নালার দ্বারা এতদ্ধেশীয় জমীদারেরদের ভূমিহইতে বিভক্ত আছে সেই নালার যে 

পার্খে ইংগ্নণ্ীয়েরদের ভূমি আছে তাহাহইতে তাহাতে দ্বিগুণ খাজানা পাওয়া যায়। 

( ২৩ ডিসেম্বর ১৮২৬ । ৯ পৌষ ১২৩৩ ) 

কলিকাতার বৃত্তান্ত ।__-এই মহানগর কলিকাত। পূর্বে এক খাঁলেতে বেষ্টিত ছিল 
তাহাতে এই সহরকে খালকাটা বলিত আরো! শুন! গিয়াছে যে ইংরাজেরা যখন এ দেশে 

প্রথম আগমন করিলেন তখন তাহারা হিন্দুস্থানের বাদশাহ আওরংজেবহইতে একখানি 
খাল অর্থাৎ চামড়ার মাপের জমি উপঢৌকন অর্থাৎ সওগাত পাইয়াছিলেন ইংরাঁজেরা সেই 
মীপের জমি এই স্থানে লওয়াতে ইহার নাম খালকাট। হইল কিন্তু পূর্ব্বে ইহার নাম 
আলিনগর ছিল যখন আওরংজেব বাদশাহের সহিত ইংরীঁজদিগের সদ্ধি অর্থাৎ সল৷ হইল 
তখন মেং চারনক সাহেব ইতরাঁজ কোম্পানির তরফ অধ্যক্ষ হইয়া হুগলিহইতে 



১৮৯৮ চওব্বাদ পত্রে সেক্রাবেত্র কথা 

উঠাইয়। শেষে ১৯৮৯।৯০ সালে কলিকাতায় বসতি করিলেন এবং শত বৎসর গত না হইতে 

এই স্থ/ন এক প্রধান নগর এবং রাজধানী হইল প্রথমতঃ এই দেশে মেং চারনক সাহেব 

আপিয়াছিলেন ইহার বড় সাহস ছিল কিন্তু যুদ্ধে বড় নৈপুণ্য ছিল না। 
১৬৭৮1৭৯ সালে এক স্থন্দরী যুবতী স্ত্রী বেশভৃষাদি করিয়া আপন স্বামির শবসহ 

সহগন্ত্রী হইতে উদ্ভতা হইবাতে এ মেং চারনক সাহেব তাহাকে দেখিয়া তাহার 
রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া বল দ্বারা আনিয়া তাহার সহিত বহু দিবস স্বখেতে কাঁলযাপন 
করিয়াছিলেন পরে তাহার ক্ষেত্রে এ সাহেবের উুরষে কয়েক সন্তানও জন্মিয়াছিল পরে 

এ যুবতীর কালপ্রাপ্তি হওয়াতে সাহেব অতিশয় শোকাকুল হইয়াছিলেন। এই স্থান হইতে 
কয়েক ক্রোশ অন্তর যাহাকে এক্ষণে বারাকপুর বলা যায় এস্থানে চারনক সাহেব এক 

বৃহৎ বাঙ্গল! ও বাজার বসাইয়াছিলেন সে নিমিত্ত তদবধি এ স্থানকে চারনক অর্থাৎ চানক 

কহা যায়। 

মেং চারনক সাহেব ১৬৯২ সালে ১০ জান্গআরিতে পরলৌকগত হন কিন্তু যদ্যপি 

পরমেশ্বর মৃত ব্যক্তিরদিগের জীবিতেরদের ন্যায় দৃষ্টি করিবার ক্ষমতা দিতেন তবে এই 
মেং চারনক সাহেব আপন স্থাপিত এ দেশ এতাদৃশ স্থশোভিত দেখিয়া কিপর্যান্ত 

আহলাদিত হইতেন তাহা বক্তব্য নহে যাহা হুউক এ সাহেবের নাম কীত্তিদ্বারা অদ্যাপি 

স্বপ্রকাশিত আছে এবং সকলের প্রার্থনা এই যে এই মহানগর কলিকাতার উত্তরোত্তর 
্রীবৃদ্ধি হউক খেদের বিষয় যে পূর্বে দিল্লী ও কনৌজপ্রভৃতি অতিরম্য স্থান ছিল এক্ষণে ক্রমে 
তাহার হ্রাস হইতেছে ।__সং চং। 

( ১১ ডিসেপ্বর ১৮২৪। ২৭ অগ্রহায়ণ ১২৩১ ) 

যাতায়াতে স্থগম।-জানা গেল যে কলিকাতা অবধি কাশীপধ্যন্ত যে নৃতন পথ 

হইয়াছে তাহাতে ডাকের অধ্যক্ষ সাহেব গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাছুনারে পথিক সাহেব 
লোকেরদিগের থাকিবার কারণ সাত২ ক্রোশ অন্তর আসনাদি বিশিষ্ট এক২ বাঙ্গালা 
ও পাকশালা নিশ্মীণ করিয়াছেন ইহাতে সর্ধন্থদ্ধ বিশ্রামস্থান বত্রিশট1 হইয়াছে । প্রত্যেক 

বাঙ্গীলাতে দুই২ কুঠরি কর! গিয়াছে যে এক সময়ে ছুই সাহেব উপস্থিত হইলে স্থানীভাব 

না হয়। এ সকল স্থানে উপযুক্ত ভূত্যগণও নিধুক্ত আছে। 
রাজ্যাধিকারির দানশীলতায় এই ব্যাপার হওয়াতে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় 

লোকের গমনাগমনের অতিশয় উপকার হইয়াছে যেহেতৃক তাশ্বু কানাত প্রভৃতি দ্রব্য সঙ্গে 
লইবার কিছু আবশ্যকতা নাই। অস্কুমান করি যে এখন নৌকাযোগে গমনাগমন কেশ ও 

বিলম্বাসাধ্য জানিয়! অনেকে এই পথাবলম্বন করিবেন। গমনকর্তা পূর্বে ডাকের অধ্যক্ষের 
নিকট সমাচার জানাইলে পর তাহার গমনবার্তা সর্বত্র প্রকাশ হইবেক। 

কলিকাতাহইতে গঙ্গা পার হইয়া শালিখাতে প্রথম মঞ্জিল এৰং কাশীর নিকট 



বিবিধ ১৮৯ 

সিকরোলস্থ ইংগ্ণ্তীয় শিবিরের পার্খে শেষ মঞ্জিল। ইহার বাধিক মেরামত আগামি ১৫ 

দিসেম্বরপধ্যস্ত সাঙ্গ হইবেক। 

(২৩ জুলাই ১৮২৫ । ৯ শ্রাবণ ১২৩২) 

কাঁশী।-_সংপ্রতি বর্ধাকাল উপস্থিত হইয়াছে বটে কিন্তু কলিকাতা অবধি কাশী- 
পথ্যন্ত স্থলপথে গমনে কিছু প্রতিবন্ধক হয় নাই তাহার কারণ এই যে কলিকাতা অবধি 
কাশীপর্য্ন্ত গমনপথে যত ন্দী আছে মে সকলের উপর রজ্জুময় সেতু হইয়াছে অতএব 

গমনের কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক হয় নাই এবং অনায়ামে ডাক গমনাগমন করিতেছে কলিকাতা 

হইতে কাশীপর্য্যন্ত যে পথ তাহাতে সর্বস্থদ্ধ। পাঁচ শরীর উপর পাঁচ সেতু আছে নে পাচ 
সেতু এই২ স্থানে স্থাপিত। প্রথমতো বিষুপুরের নিকট বিরাই নদীতে ছেয়।শী হাত লঙ্ব। 
এক সেতু দ্বিতীয়তো বীকুড়ার পশ্চিম ছুই দিবসের পথ দঙ্জার! নামে নদীতে এক শত দশ 
হাত লম্ব। এক সেতু । তৃতীয়তঃ শহর থাটির প্রদেশে হাজারিবাগের পশ্চিম আট ক্রোশ অন্তর 

ভৈরব নদের উপর আশী হাত এক সেতু । এই সেতু ১৮২৫ শালের মে মাসে স্থাপিত 
হইয়াছে। চতুর্থত এ হাজারিবাগের পশ্চিম পরশ ক্রোশ অন্তর ঘুসিতড়া নদীতে এক 
শত হাত লম্বা এক সেতু সে সেতু ১৮২৪ শালের মে মাসে স্থাপিত হয়। পঞ্চমতঃ কাশীহইতে 
আটার ক্রোশ অন্তর কর্মনাশ| নদীর উপর দুই শত বার হাত লম্ব। এক সেতু মহারাজ 
শিবচন্দ্র রায় বহাদরের ব্যয়েতে প্রস্তত হইয়া গত বৎসরে স্থাপিত হইয়াছে। ভৈরব নদের 
সেতু ব্যতিরেকে অন্য তাবৎ সেতুই তারলিপ্ত নারিকেলের কাতায় নির্দিত হইয়াছে কিন্ত 
ভৈরব নদের সেতু চোপ অর্থাৎ মহলাল নামে বৃক্ষের ছালেতে নির্মিত হইয়াছে এই বৃক্ষ 
রাঁমগড়ের নিকট পর্বতে অধিক জন্মে। 

এই সকল সেতুব্যতিরেকে আলিপুরের নিকট বেত্রনিশ্মিত এক সেতু আছে সে 
সেতু পশ্চাৎ শ্রীহট্টে যাইবেক। আমরা শুনিয়াছি যে মন্দ্রাজ ও বোম্বের বড় সাহেবেরা 
আজ্ঞা! দিয়াছেন যে সে দেশের মধ্যে যেখানে২ সেতুর প্রয়োজন হইবেক সেখানে এইরূপ 
রজ্ছুময় সেতু হইবেক। 

শিবচন্দ্র রায় মহাঁরাজ। স্খময় রায়ের চতুর্থ পুত্র। সুখময় ছিলেন কলিকাতা পোস্তার রাজবংশের 

প্রতিষ্ঠীত? লক্মীকান্ত ওরফে নকু ধরের দৌহিত্র । এই নকু ধর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানণ যায় না, তবে তাহার 

সম্বন্ধে গৌরীনস্কর তর্কবাগীশ ১৮৪৯, ১১ই ডিসেম্বর তারিখের “সম্বাদ ভাক্ষর পত্রে ধাহ। লিখিয়াছিলেন উদ্ধৃত 

করিতেছি 2 

“নকুধর নামক বিখ্যাত ধনী ধিনি এতদেশে ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের গ্রভুত্ব স্থাপনের মুলীভূত 
ছিলেন, প্রথম সময়ে ইংরেজের যখন দ্রীনভাবে বণিক বৃত্তি করিতে আইসেন তখন এতদ্দেশীয় 

লোকের ইংরেজদ্িগের কথা বুঝিতে পাঁরিতেন নী, সেই সময়ে গঙ্গার মধ্যে ইংরেজদিগের এক খান! 

নৌক৭ ডুবিয়] যায়, সে নৌকাতে লৌক এবং ভ্ব্যাদি যত ছিল সমস্ত ডুবিয়া গেল কেবল মহাঁবল 

একজন গোরা খালাসি ভাপিতে২ গঙ্গার পুর্ব কুলে আমিল, নকুধর তখন গঙ্গার কুলে বসিয়া! জপ 



১৯০ মংবাদ পত্রে মেক্কাবের্র কথা 
ই 

করিতেছিলেন, মৃতপ্রায় গোরাকে ভূত্যদিগের দ্বার উপরে উঠাইয়। বস্ত্র দিলেন এবং আপন বাটাতে 

আনিয়া চিকিৎস1 করাইয়। বাচাইলেন, তাহীতেই এ গোর বনুদিন নকুধরের বাটীতে থাকে, এবং 

তাহার সহিত কথোপকথনে নকুধর ইংরেজি ভাষার কিকিৎ শিক্ষণ করেন, দেই ইংরেজিতে ইংরেজের। 

নকুধরকে দোভাষী করিলেন, কোন ইংরেজ ছুই প্রহর রাত্রিতে টাক] চাহিয়াছেন নকুধর দিয়াছেন, 

নকুধর টাক) দিয়া, সন্ধান বলিয়া, পরিশ্রম করিয়া এতদ্দেশে ্রিটিন গবর্ণমেন্টকে স্থাপিত করেন, দেই 
নকুধরের জামাতা () হখময় নানক ব্যক্তিকে ব্রিটিন গবর্ণমেণ্টই রাঁজ। স্বখময় রায় বাহাছুরনামে 

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এ রাজীর জ্যেষ্ঠ পুজ রাজ! রামচন্ত্র রাঁয় বাহীছুর, তৎপু্র রাজ রাজনীরায়ণ 

রায় তাহার পোষ্য পুত্র রাজ ব্রজেক্জনারায়ণ রায়... 

(১৬ আগ ১৮২৩। ১ ভান্র ১২৩০) 

হিতে বিপরীত ॥-- সকলে অবগত আছেন যে ভৈরব নদ উত্তরহইতে আসিঘ্া মোং 

সিংহনগরের নীচে দিয়! পূর্বদিকে গির! বাদাবনে মিলিত হইয়াছে কিন্তু কতক কাল হইল 

এ সিংহনগরের নীচে ইচ্ছাব্তী অর্থাৎ ইছামতী নদী এ ভৈরবহইতে নির্গতা হইয়। দক্ষিণ 

অঞ্চলে গিয়াছে । কাঁপ ক্রমে ইছাঁমতী নদীর গ্রাবল্য হওয়াতে ভৈরবের এ ধারা বন্দ হইয়। 
ক্রমে২ এ সিংহনগরের নীচে ভৈরবের মোহন। প্রায় মারা পড়িয়াছিল। কোন২ বতসর 

বন্য অধিক হইলে এ ভৈরব নদ বহতা হইত অন্য সময়ে এ স্থানে জলবিন্দুও থাকিত ন। 

তৎপ্রযুক্ত গত বৎসর শ্রশ্রীযুূত কোম্পানি বহাদর এ নদ পুনর্ব্বার বহতা করিবার কারণ 
তদপযুক্ত খরচ ও এক সাহেবকে এ কর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তাহারা সেখানে গিয়া বাদাবন 

গমনশীল ভৈরবের প্রবাহ দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া এ নদের মধ্যে যেখানে বক্রতা আছে তাহা 
কাটিয়া সোজা করিয়াছেন এবং যে মোহন! বদ্ধ করিয়াছেন তাহার উত্তরে এক নৃতম খাল 
কাটিয়াছেন তাহার এই অভিপ্রায় ছিল যে এই নৃতন খাল দিয়া বুড়িগঙ্গার সহিত এ ন্দ 

মিলাইলে বাণিজ্য ব্যবসায় করণের এবং যশোহর ও ঢাক! শহ্রপ্রভূতি গমনাগমনের 

অতিস্থগম হইবে কিন্তু তাহাতে. এ বৎ্সর বিপরীত হইয়াছে অর্থাৎ অভিপ্রেত পথ দিয়া জল 
নির্গত হয় না এবং বাদার মোহনাও দৃঢ়ক্ূপে বদ্ধ এবং বন্তাও এ বৎসর অতিশয় এবং ব্ধাও 
তাদৃশী এই নানা কারণেতেও জলবৃদ্ধি হইয়া দশ বারো ক্রোশের গ্রাম সকল জলপ্লাবিত 

হইয়াছে ইহাতে লোকের ও পশুর ও প্রস্তুত আউস ধান্যের ও ুষিকর্মের যে প্রকার অবস্থা 
তাহা লেখা যায় না। যদি ইহার কোন উপায় না হয় এবং বন্যার আরো বুদ্ধি হয় তবে 
মনে করি যে বরিশালের অবস্থাগ্রাপ্ত হইবে। 

(১৪ মে ১৮২৫। ২ জ্যেষ্ঠ ১২৩২) 

চুচুড়া ।--৭ মে শনিবার চুঁচুড়া নগর ইংগ্ণ্তীয়েরদের হস্তে সমর্পণ করিবার 

দিন স্থির হইলে শ্রীযুত বেলাই দাহেব ও শ্রীযুত স্মাইথ সাহেব শ্রীত্রীযুতের আজ্ঞান্থসারে 
তৎ্কর্শে নিযুক্ত হইয়া এ দিন অতি প্রত্যুষে চুঁচুড়াতে গিয়া এ শহরের 
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বড় সাহেব শ্রীযুত বোমন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন যেহেতুক চুঁচুড়া নগর 
ইংগ্ণ্তীয়ের দিগকে সমর্পণ করিবার কারণ চুঁ চুড়ার বড় সাহেব হলত্তীয় অধিপতিকতৃক নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। অতএব ধারামুসারে সকল কর্ম হইলে এবং তাবৎ কাগজ পত্র এর ছুই 
সাহেবের হস্তগত হইলে পর চুঁচুড়ার নিশান কাষ্ঠের অগ্রভাগপর্যযস্ত উঠিত যে হলপ্তীয় 
নিশান সে নীশান নীচে নামান গেল । তখন ইংগ্রপ্তীয় সাহেবের! সকলের সম্মথে এই পাঠ 
করিলেন যে এই স্থান এত দিনপর্ধ্যন্ত হলপ্রীয়েরদের অধিকার ছিল কিন্তু এক্ষণে 

ইংগ্নণ্তীয়েরদের হইল। ইহ! প্রকাশ হইবামাত্র যে স্থানে হলন্ীয় নিশান উঠিত দেই স্থানে 
ইংগ্নগ্তীয়পতাকা উড্ভীয়মান। হইবামাত্র তত্রস্থ সিপাহীরা তিনবার বন্দুকের দেওড় করিল । 

(৮ অক্টোবর ১৮২৫ | ২৪ আশ্বিন ১২৩২ ) 

চৃচুড়া ॥ -সকলেই জ্ঞাত আছেন যে চু চুড়া ইংগ্নপ্তীয়েরদের হস্তগত হইয়াছে সংপ্রতি 
শুন! গেল যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাছুর সেখানকার প্রজারদিগকে উঠাইয়া দিয়া সেখানে 

সৈন্ের স্থিতির কারণ বারিক বসাইবেন। 

নানা কথা 

(১৫ মে ১৮১৯। ৩ জট ১২২৬) 

ডাকাতি ।--এই এক বৎসরের মধ্যে কলিকাত'র চতুর্দিকে ডাকাতি প্রায় মধ্যে২ 
হয় এমত শুনিতে পাইতেছি এমত রাত্রি প্রায় নাই যে তাহাতে ডাকাতি ন। হয় কিন্তু 

এমত থাকিবে না পূর্ব এই অঞ্চলে এমত চোর ডাকাতির ভয় ছিল যে পথিক লোক 
পাঁচ সাত জন একত্র না হইয়া পথে চলিতে পারিত না এবং মোঁং কুষ্ণনগর জিলাতে 

অনেক ডাকাতি জম! হইয়াছিল তাহারদের সরদার বিশ্বনাথ বাবুনামে এক ছুরস্ত ডাকাতি 

ছিল তাহার হুকুমে দিনে ও রান্তি ডাকাতি হইত অনেক দিবস হইল তাহার ফাসি 

হইয়াছে । এই অঞ্চলে এমত অনেক লোক আছে যে তাহারা পূর্বে দ্থ্যবৃত্তি ঘবার। ধন 

সঞ্চয় করিয়া এখন ভাগ)বান হইয়া ভালো মানুষ হইয়াছে । 

(৩ মার্চ ১৮২১। ২১ ফাল্কধন ১২২৭) 

বেগম সমরু ।-_উজ্জয্ননীহইতে দিল্লীর সমাচার আপিয়াছে থে বেগম সমরু শ্রীযূত 

নবাব নসীরদ্দৌলাকে বিবাহ করিবেন এমত স্থির করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীত্রীধৃত দিল্লীর 

বাদশাহ আজ্ঞ। করিয়াছেন যে এই উভয় জনের পুভ্র জন্মিলে তাহাকে পাচ হাজার 
ঘোঁড়সওয়ারের উপরে আমীর করিব । 

'নীরদ্দৌল। নামেও স্তর ডেবিড অক্টীরলোনী পরিচিত ছিলেন।-_“দেখানে | উজ্জয়িনীতে ] জনরব 
হইয়াছে যে নবাব প্ীযুত নদীরদ্দৌল। অর্থাৎ শ্রীযৃত সর ডেবিদ আক্তরলোনী সাহেব তৎপ্রদেশের সুবেদার 
হইবেন 1”-- সমাচার দর্পণ) ১৩ অক্টোবর ১৮২১। | 



১৯২, সংবাদ পত্রে সেকাবেনল্র ক্রথা 

(৭ জুলাই ১৮২১। ২৫ আধাঢ় ১২২৮) 

বেগম সমর ॥-_উত্তরের আথবারছ্ার! সমাচার জনা গেল যে মোকাম সরধানার 
শ্রীশ্রমতী বেগম সমরূর জন্মতিথি ১০ মে তারিখে হইয়াছে সে দিবসে তাহার ৬৪ বৎসর , 
বয়ংক্রম পূর্ণ হইল। 4 

সার্দানার অধীগ্ববী বেগম সমরুর জন্মতারিণ লইয়া মততেদ আছে । উপরিউদ্ধত অংশ হইতে আমরা 

তাহার জন্মতারিথ_-১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ পাইতেছি। বেগম সমর অলৌকিক জীবনকথা আমি বীংল। ও ইংরেজীতে 
পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছি । 

(১ আগস্ট ১৮২২ | ২৭ শ্রাবণ ১২২৯) 

কলিকাতার লোকসংখ্য|।- আটার শত সালে পুলিসের সাহেব লোকেরা কলিকাতার 

পোকগণন| করিয়। কাগজ শ্রীপ্রীযুত গবর্ণর জেনেরাল বাহাছুরের নিকটে দাখিল 

করিয়াছিলেন তাহাতে কলিকাতার লোকসংখা পাঁচ লক্ষ লিখিয়াছিলেন পরে আটার শত 

চতুর্দশ শালে আর একবার গণন! হইয়াছিল তাহাতে জান। ছিল সাত লক্ষ কিন্তু পুলিসের 
সাহেব লোকেরা কি অঙ্সারে গণন। করিয়াছিলেন তাহা জ্ঞাত নহি। কিন্তু নৃতন 
তহ্শীলদার চারি জন যে হইয়াছিল তাহারদের দ্বার! পুলিসের অধ্যক্ষের পুনর্বার গণন। 

করিয়াছেন যে কলিকাতার সীমানার মধ্যে টুপীওমাল! তের হাজার আট শত আটত্রিশ। 

মুসলমান আটচল্লিশ হাজার এক শত বাঁষটি। হিন্দু এক লক্ষ আটার হাজার ছুই শত তিন। 

চীন দেশীয় চাবি শত চৌদ্দ। একুনে এক লক্ষ আশী হাজার ছয় শত সতর | 

(১ জাঙ্গুয়ারি ১৮২৫ । ১৯ পৌষ ১২৩১) 

গত বংসরের মধ্যে আমারদের জ্ঞাতসারে যে২ কন্ম হইয়াছে তাহা পাঠকবর্গের 
সন্তোধষার্থে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে... 

১ মার্চ তারিখে কলিকাতাঁর জরনেল আপিসে এক নূতন ইংরাজী সমাচার পত্র প্রকাশ হয়। 
২৮ মাঁচ্চ তারিখে ইংগ্নপ্তীয় সৈম্ত কতৃকি গোয়াহ।টী আমত্ত হয়। 

২৬ জুন তারিখে কলিকা তাতে বেদ পাঠার্থে গৌড়ীয় সমাজ নামে এক সভ। হয়। 
১৫ জুলাই তারিখে কলিকাতা নগরে শ্রী্নীযুত কোম্পানি বহাছুরকতৃ্ি মহন্মদী 

পাঠশালা স্থাপিত হয়। 
২ আগন্ত তারিখে কলিকাতা! নগরে কলিকাতা বাস্ক নামে নৃতন বাঙ্ক হয়। 

৬ আগন্ত তারিখে কলিকাতানিবাসি প্রধান গায়ক হরুঠাকুরের মৃত্যু হয়। 

( ২১ জানুয়ারি ১৮২৬ । ৯ মাঘ ১২৩২) 

১৮২৫ শালের মধো এতদেশে আমারদের জ্ঞাতসারে যত প্রধান কন্ধম হইয়াছে তাহা 

পাঠকবর্গের সৃস্তোষার্থে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে । 
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খিদ্দিরপুরের খালের উপর লৌহময় নৃতন সেতু হয় । 
সিপাহীরদের মধ্যে গঙ্গা জলম্পর্শপূর্বক শপথ উঠিয়া যায়। 
৮ জান্ছআরি তারিখে গবর্ণমেন্টের অজ্ঞাতে কলিকাতার ভূমির খাজনা দেওয়ার. 

ব্যবস্থ! হয়। 
শহর শ্রীরামণুরে শ্রীযুত বাবু নীলমণি হালদার নৃতন ছাপাখানা করেন । 
জলকর বিষয়ে নূতন আইন হয়। 
জলপথে আনীত বাণিজ্যব্রব্যের মান্লবিষয়ে নৃতন আইন হয়। 
কলিকাতার কোম্পনির কালেজের অন্তঃপাতি সংস্কত যন্ত্রালয় নামে এক নৃতন 

ছাপাখানা হয় । 

(৯ জুলাই ১৮২৫ । ২৭ আধাঁঢ় ১২৩২). 

কলিকাতার নকৃনা ।_-অন্ন দিবস হইল কলিকাতায় মেজর সক পাহেব কর্তৃক 

কলিকাত। নগরের এক নকৃসা! প্রস্তুত হইয়াছে ভারতবধের মধ্যে এ অতিগ্রধান কর্ম 

হইয়াছে । এ নক্সাতে প্রত্যেক রাস্তা ও গলি এবং দে সকলের পরিমাণপর্যন্ত ম্পষ্টরূপে 

লিখিত হইয়্াছে। সে এমত বাহুল্যরূপে প্রস্তত করা গিয়াছে যে তাহাতে অনেক 
স্থানে বৃহৎ্২ বাটা ও সেই বাটার স্বামিরদের নামও লিখিত আছে। যাহারা কলিকাঁতার 

সৌন্দধ্য ও বৃহত্ব দর্শন করিতে বাঁসনা করেন তাহারা এ নকৃস। ক্রয় করিলে অনায়াসে 
স্পষ্টরূপে তাবৎ জানিতে পারিবেন। 

অল্পকালেতে যে কৌন নগর এমত বদ্দিষুঃ হইয়াছে ইহা আমর! প্রায় কখন শুনি 
নাই। চিতপুরের যে ব্যাগ ভীতি তাহা অদ্যাপি লোকেরা কহে এবং যাহারা চৌরঙ্গির 
বন দর্শন করিয়াছে এমত লোকও অন্যাপি আছে। 

(১০ ডিসেম্বর ১৮২৫ । ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩২) 

মেপ অর্থাৎ দেশের নক্সা ॥--ইং্ণ্ডদেশে এক জন সাহেব ভারতবর্ষের নকৃস। 

খুদিয।! বাঞ্গাল| অক্ষরে নানা দেশ ও নদী ও পর্বত ও নগরপ্রভৃতির নাম দিয়! গ্রস্ত 

করিয়াছেন। বাঙ্গলা অক্ষরে এব্প নক্সা ইহার পূর্বে কখন হয় নাই এইহেতুক এঁ মেপের 
উপর এমত লিখিত আছে যে ভারতবর্ষের প্রথম বাঙ্গালা নক্সা৷ এই ।-..প্রত্যেক সাঙ্গ 

মেপের মূল্য ১০ দশ টাক এবং অপ্রস্তত মেপের মূল্য ৮ আট টাকা নিরূপিত হইয়াছে । 

(১০ ডিসেম্বর ১৮২৫ । ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩২) 

বাম্পের জাহাজ ॥-_-আমরা অতিশয় আহ্লীদপূর্ববক প্রকাশ করিতেছি যে ইংগ্রগুদেশ- 

হইতে বাস্পের জাহাজ গত কল্য কলিকাতায় পন ছিয়াছে। এই জাহাজ তিন মাস বাইশ দিবসে 
২৫ 



১৯৪ নংব্বাদ পত্রে সেল্কানেত্র কথা 

আসিয়াছে কিন্ত এবার প্রথম যাত্রা অতএব বিলম্ব হওয়া আশ্চর্ধ্য নয় যেহেতুক সকলেই 
অবগত আছেন যে কোন কন্ম প্রথম করিতে হইলে অবশ্ঠ তাহাতে কিছু বিলম্ব হয়। 

(১৮ জুলাই ১৮২৯। ৪ শ্রাবণ ১২৩৬) 
নেপালেতে কাগজের মূল বন্তহইতে যে কাগজ প্রস্তত হয় তাহা যে অতিশয় দৃঢ় ও 

চিরস্থায়ি তাহা সংপ্রতি দৃষ্ট হইয়াছে। কিছু কাল হইল তাহার যৎকিঞ্চিৎ ইংশ্নগুদেশে 
প্রেরিত হইয়। তাহীতে ব্যাঙ্ক নোটের নিমিত্তে কাগজ প্রস্তত হইয়াছে এবং কথিত 
আছে যে ইহার পূর্বে প্রাপ্ত সকল কাগজহইতে তাহার উপরে শ্রে্ঠতমরূপে মুক্ত! 
হইয়াছে যদি ইহার মূল রস্ত প্রচুররূপে পাওয়া যাইত তবে তাহা এ দেশহইতে যে 
এক রপ্চানীর বস্ত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্ত ধাহারা' সে দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছেন 
এবং সে বিষয়ের তত্বাবধারণ করিয়াছেন তীহারদের স্থানে আমর! শুনিয়াছি যে বর্তমান 
কালে কাগজের যন্ত্রে যোগাইবার উপযুক্ত এই কাগজীয় বস্তু নেপালদেশে উৎপন্ন হয় না । 

শণ যদি চুণেতে ডুবান না যায় এবং টেঁকির আঘাত যদ্দি তাহাতে না হয় তবে 
তাহা! হইতে উৎপন্ন যে কাগজ তাহা আমারদের দৃষ্টে সর্ববাপেক্ষ। শক্ত বোধ হয় তাহা 
প্রায় পার্চমেণ্টের তুল্য শক্ত এবং কীটের অভেদ্য। কিন্ত তাহা এমত দৃঢ় যে তিসিজাত 
ছাট চুর্ণকরণেতে যত কাঁল ব্যয় হন তাহার তিনগুণ পরিশ্রম ইহা চূর্ণকরণে লাগে এই 
নিমিত্বে অধিক ব্যয় না হইলে সেই কাগজ প্রস্বত হইতে পারে না। 

(১ আগষ্ট ১৮২৯। ১৮ শ্রাবণ ১২৩৬) 

দীর্ঘজীবী ।_-জিলা নবন্বীপের উখড়া পরগনার মধ্যে শিমহাট গ্রামের শ্রীযুত 
রামশরণ ভট্টাচার্যের বয়ঃক্রম ১১০ এক শত দশ বৎসর হইয়াছে অদ্যাপিও আহার বিলক্ষণ 
আছে এবং এক পোআ পথের মধ্যে গমনাগমনে কাতর নহেন বুদ্ধির ভ্রম কিছুমাত্র হয় 
নাই শ্রবণপথের ব্যাঘাতের বিষয় কি স্থুল পদার্থদৃ্টির হানি হয় নাই ইহাতেই অনুমান হয় 
আরও দশ বৎসর স্বচ্ছন্দে জীবিত থাকিতে পারেন। আমারদিগের এ প্রদেশে এতাদৃশ 
বয়স্ক মন্গয্য সংপ্রতি দেখা শুনা যায় নাই...।--সমাচার চক্্রিকা। 

রষ্টব্য :--এই অংশটি ১২৪ পৃষ্ঠার গৌড়ীয় বনানে। উচিত ছিল । 

(৩৬ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯ । ২৫ মাঘ ১২২৫) 
মরণ।-- মোকাম কলিকাতার বাগবাজারের ছুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ 

পুত্র বাবু শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিষয় কর্মদ্বারা অনেকের উপকার করিয়াছেন ও আশ্রিত 
অনেক লোকেরদিগের প্রতিপালন করিয়াছেন এবং আপনিও এঁহিক সুখভোগ যথেষ্ট 
করিয়াছেন সম্প্রতি ১ ফেব্রআরি ২০ মাঘ সোমবার প্রাতঃকালে তিনি ছত্রিশ বৎসরবয়স্ক 
হইয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার কারণ অনেকে খেদ করিতেছে । 

এই শিবচন্দ্রই বহু অর্থব্যয়ে বাগবাঁজারে 'পংক্ষীর দলে'র প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন বলিয়। কেহ কেহ উল্লেখ 
করিয়াছেন। 



পরিশিষ্ট 
কলিকাতার ইনম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে 'বঙ্গদূৃত' নামে একখানি বাংল। সাপ্তাহিক পত্রের প্রথম বর্ষের 

কতকগুলি সংখ্যা আছে; তাঁহ1 হইতে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সঙ্কলিত হইল। 'বঙ্গদূত' পত্রের 
প্রথম সংখ্য। গ্রকাশিত হয় ১৮২৯ সনের ১*ই মে তারিখে । প্রথম বৎসরে ইহার সম্পাদক ছিলেন-_- 

নীলরত্ব হীলদার। দ্বারকনাথ ঠীকুর, রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমীর ঠাকুর প্রভৃতির চেষ্টায় কাগজখানি 

প্রকাশিত হয়। ভীহাঁরা সকলেই মাস-তিনেকের জন্য ইহার স্বত্বীধিকারীও ছিলেন। 

'বঙ্গদূত” পত্রের শিরোৌভাগে এই ছুইটি কবিতা শোভ1 পাইত £_- 
“সংগোপনেল্স বিবৃতিং প্রবদস্তি দতাঃ সর্ধবেনতত্র স্বজনাহিত মত্যুপেতাঃ। 
কিঞ্াখিলার্থ কল্পনা দেশভূত প্রজ্জীময়ং বিতন্ুতে খলু বঙ্গদূতঃ ॥ 
অন্যঅন্যদূতগণ, সামান্ত যে বিবরণ, সেইমাত্র কহে সংগৌপনে । 
তাহাতে সচরাচরে, তত্ব না জানিতে পারে, মুগ্ধ রহে মর্ম অন্বেষণে ॥ 

অতএব সাধারণ, সর্বজন প্রয়োজন, স্বদেশ বিদেশ সমুস্ভূত। 

সমাচার সমুচ্চয়, প্রকাশ করিয়া কয়, হিতকারী এই বঙ্গদূত ॥ 

'বঙ্গদূতে'র শেষ পৃষ্ঠার শেষে লেখা খাকিত £--এই বঙ্গদূত প্রতি শনিবার রাত্রে মুদ্রিত খাকিবেন 

রবিবার প্রভাতে রবিপ্রকীশের সহিত প্রকাশ পাইবেন ইহার মীসিক বেতন ১ তঙ্কা মাত্র ।...৮ 

শিক্ষা 

( ১০ অক্টোবর ১৮২৯ । ২৫ আশ্বিন ১২৩৬ ) 

শিমুলাতে স্কুল।--শিমুলার এমহট্র স্বাটের পূর্ববপার্থে শ্রীযুত মেকালি সাহেবনামে 

একব্যক্তি এক স্কুল করিবেন কল্প হইয়াছে তথায় ইংরাজী বাঙ্গালা পারস্য সংস্কৃত লাটিন 
প্রভৃতি পাঠের আলোচনা! হইবেক ছুইপ্রকার হার হইয়াছে শুনিতেছি যে পারস্য সংস্কৃত 

এবং লাটিনের পাঠে ৪ চারিমুদ্রা আর তদ ভিন্ন ভাষা সকলের অধ্যয়নে তিনমুদ্র! মাসিক 

বেতন লাগিবেক আমরা অনুষ্ঠান পত্রাবলোকনে দেখিলাম যে বালকের বয়ঃক্রমের বিবেচন। 

বুঝি ইহাতে নাথাকিবেক অর্থাৎ অধিক বয়স্ক ব্যক্তিরাও পাঠ করিতে পারিবেন ইহাতে 

আমর! আহ্লাদিত হইলাম কেনন! অন্য২ পাঠ শালায় বয়ঃক্রমের বিবেচনা জন অনেকজন 

পাঠাভিলাঁষ করিলেও অধিক বয়ঃক্রম জন্ত তাহা হইতে পারিত না ইহাতে হইবার সম্ভাবনা 

বটে অন্থমান করিতেছি পাঠশালা অগৌণেই খুলিবেন ইতি। 

(২৬ ভিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৩ ) 

সাগ্ংসরিক পরীক্ষা ।-_ ্রীযুত ড্রেমগড সাহেব ও শ্রীযুত উইলসন সাহেবের ধর্মতলা 

একেড়েমি নামে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের পাঠের গত শনিবার পরীক্ষা ও তজ্জন্ত অনেক 



৯৯১ রি. হনংন্বাদ পত্রে সেকালের কথা 

সাহেব ও বিবি লোকের সমাগম হইয়াছিল শ্রীযুত রিবেরেণ্ড উলিএম আদম সাহেব এবং 
শ্রীযূত ড্রেজেরিও সাহেব পরীক্ষা লইলেন কুমার অপূর্ব্ব কৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি ৮৬ জন 
বালক অপূর্ব বূপে বিবিধ শাস্ত্রের পরীক্ষা দিলেন পরে বিজ্ঞ অধ্যাপকেরদের কর্তৃক কোনখ 

বালক পুস্তক ও কেহ২ রৌপ্যনিষ্িত গোলাকুতি বিশেষে গ্রথিত হার স্বরূপ উপহার 

পাইয়াছেন।--সং কৌং 

সাহিত্য 

( ৭ নভেম্বর ১৮২৯। ২৩ কাঠিক ১২৩৬) 

আসামবুরপ্রি।-_পূর্বেবে বিবিধ বিহিত শিক্ষিত বিচক্ষণ শ্রীযুক্ত হলিরাম ঢেকিয়াল 

ফুক্কন্ মহাশয়ের আস|ম বুরধ্রি নামক গ্রন্থ রচনার সংঘোঁধণ। কর] গিয়া ছিল এক্ষণে আমরা 

পরমাহলাদ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে এাাবজ্ঞ মহাশয় কর্তৃক পূর্বোক্ত গ্রন্থের প্রথম 

খণ্ড প্রস্তুত হইয়া সর্বত্র বিতরণ হইতেছে । এই খণ্ডে আনামের রাঁজ বিবরণ সমাপন 

হইয়াছে পরে রাজশীসন ও অন্য২ প্রকরণ ভিন্ন খণ্ডে ত্রমে২ সঙ্কলিত হইয়া বিনামুল্যে 
প্রদান হইবেক এমত প্রতিজ। দেখা যাইতেছে । অতএব রচনা কর্তার এপ্রকার সৎ 
প্রবৃত্তি ও সৎ কীিতে কে ন। ধন্যবাদ করিবেন ****"। 

( ১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯ । ৬ পৌষ ১১৩৬) 

'-ছাঁপ। যন্ত্রে সমাচীর প্রচার হইয়া থাকে তাহারি বৃত্তান্ত লিখিতেছি:': | 

সমাচার পত্রের নাম অধ্যক্ষের নাম 

ইংরাজী ভাষায় প্রত্যহ গ্রকীশ হয় | 

১। বেঙ্গাল হরক্রা ও ক্রাণিকল্ সেমিষ্টয়ল স্মিথ এণ্ড কোং 
২। জানবুল মেং জার্জ প্ররিচার্ড 

৩। কলিকাত। গেজেট মেং বিলিয়র্স হালক্রাফট 

সপ তাহে দুইবার অথবা তিনবার প্রকাশ হয় ॥ 

১। গবরণমেণ্ট গেজেট মেং জি, এচ, হটমান্ 

২। ইও্ডিয়া। গেজেট মেশুয়র্ টি, বি স্কাট এণ্ড কো 
৩। বেঙ্গাল্ ক্রাণিবল মেশুয়ার্স সেমিউয়ল স্মিথ এণ্ড কোং 

সাপ. তাহিক সম্থাদ পত্র । 

১। বেজাল্ হ্রাল্ড মেশুয়র্স সেমিউয়ল্ শ্মিথ এণ্ড কোং 

২। লিটেরেরী গেজেট এ এ 
৩। ওরেণ্টেল্ অবজর্ধর মেং জার্জ প্রিচার্ড 



পরিশিষ্ট--বিজদূত' পত্রে সেকালের কথা ১৯৭ 

সাপতাহিকত্রব্য মূল্য । 
১। কলিকাতা একস্চেঞ্জ প্রাইস করেণ্ট মেকেঞ্জিলাইয়ল এণ্ড কোং 

২। কলিকাতা উইকলী প্রাইস করেণ্ট সেমিউয়ল্স্মিথ এণ্ড কোং 
৩। ডোমেষ্টিক রিটেল প্রাইস করেণ্ট মোণ্ট ডিরোজ।রিও 

শ্রীরামপুরে ইংরাজী বাঙ্গালা প্রকাশ হয়। 
৯। সমাচার দর্পণ মেং জান মার্শমন 

কলিকাতাতে পারস্য ভাষায় সাপ তাহিক সম্থাদ । 

১। জাম্জাহানমা শ্রীযৃত হরিহরদত্ত 

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ হয়। 

১। বঙ্গদূত 01001 শ্রীযুত নীলরত্ুহালদার 
২। সমাচাঁরচন্দ্রিকা শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

৩। সম্বাদ কৌমুদী শ্রীযুত হলধর বন্ধু 
৪| সম্বাদ তিমিরনাশক শ্রীযুত কৃষ্মোহন দাঁস 

এতত্ডিন্ন ইংরাজিতে মাপিক ও ত্রৈমাসিক ও সান্বংসরিক অনেক প্রকার সংবাদ 
সংঘটিত পুস্তক ছাপ! হইয়! প্রতি নিয়ত প্রকাশ পায় এবং ক্ষুদ্র যস্ালয়ে অনেকানেক গ্রন্থ 

ইংরাজি পারস্য ও দেবনাগর ও বাঙ্গল! অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহার সংখ্যা লিখনাতিরিক্ত 

অতএব পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন যে এতদ্দেশে ছাপা যন্ত্রের কিপধ্যন্ত বিস্তার হইয়াছে 
ও তদ্দারা নানা দ্রেশীয় সমাচার ও নানাবিধ গ্রন্থ রচনায় লোকের কীদৃক্ উপকার 
দশিতেছে। 

পূর্ব্বে অস্মদ্দেশীয় লোক কোন পত্র ছাপা অক্ষরে মুদ্রিত দেখিলে নয়ন মুদ্রিত 
করিতেন যেহেতু সাধারণের সাধারণ বোধে ইহাই নিশ্চয় ছিল যে বর্ণান্তরীয় লোক ছাপায় 

কেবল আমারদিগের ধর্ম ছাপায় এক্ষণে সেভয়ে নির্ভয় হইয়া অনেকে চক্ষুঃপ্রকাশি পূর্বক 

ছাপার পত্র দেখিয়! থাকেন যেহেতুক যথার্থ তাৎ্পধ্য বোধ করিয়াছেন যে সেপত্রে পাত্রতা 
লাভ হয় যথা একস্থানে বসিয়া অনায়াসে বহু দর্শনে বহৃদশী হইতে পারেন ॥ 

সমাজ 

(৩০ মে ১৮২৯ ১৮ জ্যেষ্ঠ ১২৩৬) 

মহামহিম শ্রীযুত ইঠ্টইপ্ডিয়া কোম্পানির ইজার! বিষয়ক ।--প্রায় সকলেই অবগত 
আছেন যে ইং ১৮১৪ সাঁলে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ২০ বৎসরের নিমিত্তে এই বাঙ্গালা- 

দেশ শ্রীল শ্রীযূত ইংলও পতির নিকট হইতে ইজার লইয়াছেন সেই ইজারার মিয়াদের শেষ 
প্রায় নিকটবর্তী হইল ইহাতে লিবরপুল দেশস্থ প্রধান মহাজনের এ হঠ্টই্ডিয়া কোম্পানির- 



১৯৮ সংবাদ পাত্রে সেক্রাবেব্র ক্রথায 

দিগের পুনশ্চ নৃতন ইজার1 লওনেতে প্রতিবন্ধক হইবার উদ্যোগ পাইতেছেন ইহারা এ- 
নিমিত্তে গত জানের মাসের ২৮ তারিখে এক সভা করিয়াছিলেন ইহাতে এই প্রস্তাৰ হইল 

যে চীন দেশে ফ্রিত্রেভর অর্থাৎ প্রতিবন্ধক বিহীন তেজারতি ও বিলাতে বঙ্গদেশের 

সহিত কারবার বিষয়ে যে নিয়মিত বাধা আছে তাহা মোচন হইলে এঁ রাজধানীর এবং 

ইংরাঁজ অধিকারস্থ বঙ্গদেশ সকলের বিস্তর লভ্য জনক হয় এবং আরো প্রস্তাব হইল যে 

পূর্বব হইতে ফ্রিত্রেভর হইয়া এতদ্দেশে দ্রব্যাদি সমাগমের বৃদ্ধি হইয়াছে অধিকন্ত এ 
প্রতিবন্ধক মোচন হইলে ব্যবসায় আরে! বুদ্ধি হইতে পারে তাহার প্রমাণ দর্শাইলেন 

তদনস্তর বঙ্গদেশে নীলকর সাহেবের নীলের চাষ করিয়া প্রতিবৎ্সর প্রায় দেড়- 

কোটি টাকার নীল উৎপন্ন করিতেছেন ইহাতে বঙ্গদেশের ভূমি কিপধ্যস্ত উর্বর তাহা 
এই প্রমাণেই সাব্যস্ত করিলেন ॥ 

(১৩ জুন ১৮২৯। ১ আষাঢ় ১২২৬) 

যশোহর ।--যশোহরের নীলের কৃষিকশ্মকরণ বিষয়ে এবং তদ্ঘটিত আইনের বিষয়ে 

কলিকাতায় ইংরাজী সমাঁচারের কাগজে অনেক লিখনপঠন হইয়াছে তাহার মন্ম এই যে 
ইংরাজী ১৮২৩ সালে নীলকর সাহেবেরদের প্রজা লোকের সহিত বন্দোবস্ত করণ বিষয়ে যে 
আইন হইয়াছিল তাহার অর্থ সংপ্রতি সরকারী কর্মকাঁরক সাহেবের এই মত করিয়াছেন যে 
তাহাতে নীলকর সাহেবেরা আপনারদের ক্ষতির বিষয়ে অতিশয় ভাবিত হইয়াছেন 
তদ্িষয়ের প্ররুতার্থ আমরা অবগত নহি কিন্ত অনুমান করি যে সেই আইনে এমত লিখিত 
আছে যে যদি প্রজা লোক নীলকর সাহেবের স্থানে দাদনী লইয়া নীলের আবাদ তরছুদ ন। 

করে তবে এ সাহেব এ প্রজার নামে নালিশ করিয় দাদনীর টাকা ও সেই টাকার শতকরা 

বাধিক বার টাকার হিসাবে সদ ধরিয়৷ তাহার স্থানে পাইতে পারেন এক্ষণে এমত অন্থমান 

হয় যে কর্মকারক সাহেবের! তাহার এই অভিপ্রায় বোধ করিয়াছেন যে কোন প্রজা লোক 
নীলের দাদনী লইয়া কালক্রমে তাহার চাঁসবা করিতে না পারিলে এ দাদ্নীর টাকা এবং 

শতকরা বার টাকার হিসাবে স্থদ ধরিয়। স্থদূসম্তে দাঁদনীর টাকা ফিরিয়া দিলে প্রজা 

লোক এ দায়হইতে মুক্ত হইতে পারে। 
এই বিবেচনাতে সেখানকার নীলকর সাহেবের অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন তাহারা কহেন 

যে যদি আইনের অর্থ এইরূপ করা যায় তবে কোন প্রকারে নীলের কন্ম সমাপ্ত করা যাইতে 

পারে না যেহেতুক যদ্রি কোন ব্যক্তি আকৃটোবর মাসে ৫* পঞ্চাশ হাজার টাঁকা নীলের 
দাদনি দেন তবে এইমত হইতে পারে যে এপ্রিলমাসের পূর্বে নীলের কিছু আবাদ হইতে 
পারে না যদি প্রজা লোকেরা এই সাত মাসের মধ্যে সেই টাকা অন্য কাহার স্থানে টাক। 

প্রতি ₹১* অর্দ আনা স্থদে কর্জ দিয়! থাকে তবে তাহার! এপ্রিল মাসে শতকরা ১২২ টাকার 

হিসাবে সদ ও দাদনীর টাকা অরেশে ফিরিয়া দিতে পারে এবং যদি সকল প্রজালোক 



পরিশিষ্ট_-বঙ্গদৃত' পত্রে সেকালের কথা ১৯৯ 
এইরূপ করে তবে কোন প্রকারে সেই বৎসরে নীল জন্মিতে পারে ন। এবং যে ব্যক্তি এরূপে 
নীল পাওনের ভরসাতে একপ টাক! ব্যয় করিয়াছেন তিনি সহজে দেউলিয়! হইতে পারেন 
যেহেতুক তিনি যখন ৫ পঞ্চাশ হাজার টাক! দাদনী দিয়াছেম তখন তিনি অবশ্থ 
চাকর নফরের মাহিয়ানীতে এবং অন্তঅন্তপ্রকারে আর ২৫ হাজার টাঁক। ব্যয় করিয়াছেন 

অতএব যখন তিনি নীল পাওনের ভরস। করেন 'সেই সময়ে যদি তাহার এ দাদনীর ৫, 
হাজার টাক। ও তাহার সদ ফিরিয়। দেওয়া যায় তবে যেরূপ ক্ষতি হয় তাহ সকলেই 
বুঝিতে পারেন । 

নীলকর সাহেবের আরও কহেন যে নীলের প্রজার! সহজে আপনারদের স্বাভাবিক 

বন্দোবস্ত করণে অনিচ্ছুক থাকে অতএব যদ্দি তাহার! বন্দোবস্ত হওনের আর এই উপায় 

জানিতে পারে তবে নীলকর সাঁহেবেরদের উপরে অশেষ দ্াঁয় ঘটিবে ॥ 

(১১ জুলাই ১৮২৯। ২৯ আষাঢ় ১২৩৬) 

শ্ীযুত বেঙ্গাল হেরাল্ড সম্পাদকেযু- 
আমার পূর্বপত্রে এতদ্দেশীয় লবণ ব্যাপার সংক্রান্ত কাধ্যকারকের প্রতি কোন 

ইংলপ্তীয় যহাঁশয় কর্তৃক যেসকল দোষারোপ হইয়াছিল তাহার উদ্ধারের চেষ্টায় স্বীকৃত 
ছিলাম, অতএব এই কমেক পংক্তি পিখিতোছ । নিবেদন একপ দোৌধারোপ সকারণ ব্যতীত 
নিষ্ষারণ নহে, যেহেতু মনাপলী অর্থাৎ লবণ ব্যবসায়ের একাধিপত্য সংজ্ঞা মকলেরি অপ্রিয়, 

স্থতরাং ইহাতে আপনকারদিগের তাদৃক্ ক্রোধো২পত্তি হইতে পারে যেমন পূর্বে দেড়শত 

বংসর গত হইল আপনকারদিগের দেশে ডাকিনী বিদ্যার নাম শুনিলে সকলের কোপাগ্নি 
গ্রজলিত হইত। তৎকালে তত্প্রদেশে বৃদ্ধান্ত্রী দেখিলেই ডকিনী কহিত এবং তজ্জন্য জলে 

মগ্ন করিয়া প্রাণদণ্ড করিত তন্রপ এক্ষণে কোন ব্যক্তিকে লবণ ব্যাপারে ত্রতি কহিলেই 

তৎপ্রতি সেইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, ষদ্যপি তাহাকে ইংলত্ীয় মহাশয়রা মহত্বতা। ক্রমে 
অন্ত কোন দুর্বাক্য দ্বার। অপবাদি নাকরেন কিন্তু সাণ্ট এজেন্ট অর্থাৎ লবণ বাণিজ্যের 

সম্পাদক বলিলেই ততক্ষণ সে তাৎপর্য সিদ্ধ হয়, ফলিতার্থ ইংলগ্ীয় মহাশয়রা৷ এদেশীয় 

ভাষা সুন্দর জ্ঞাত নহেন যদি জ্ঞাত হইতেন তবে অবশ্যই তন্ভাধায় দূর্বাক্য কহিতেন, সে যাহ! 

হউক আমার এরূপ লেখাতে এমত জ্ঞান করিবেন না যে এতদ্দেশীয় রাজকীয় কোন কর্ম 

সংক্রাস্ত কার্ধ্যকারক বাঙ্গালিরদিগের দুর্নাম দূরীকরণার্ধে তাবৎ লোকের সহিত বিবাদ করিতে 
উদ্যত হইয়াছি, অতএব আমি স্বীকার করিতেছি যে ষষ্টি বর্ষ গত হইল লার্ড কার্ণওয়ালিস্ 

সাহেব কর্তৃক উপযুক্ত বেতন নিরূপণের পূর্বে ইংলপ্তীয় ম্হাশয়েরা যাঁদুক দোষাম্পদ 

ছিলেন এক্ষণে এতদ্েশীয় বাঙ্গালী কাধ্যকারকের। তত্রূপ অবস্থাধীন তাদূক বটেন। অন্মান 

এই যে এতদ্দেশীয় থানাদার ও আমীন ও নমকের দারোগা প্রভৃতি কোম্পানীর কর্মে 
তিন চারিকোটি টাকা এককালে সংগ্রহ করিয়া রাজপুতের রাজ্য প্রস্থান পূর্বক বৃহৎ 



২০০ স্ওন্যাদ পত্রে লেক্যানেব কা 

অট্টালিকোপরি তৎস্থানীয় ঠাকুর সংঙ্ঞক ভূমিকেরদিগের সমভিব্যাহারে গ্রতিযোগিরূপে বাস 

করিলে করিত্েও পারেন, কিন্তু পূর্ববকার এতদ্দেশবাসি ইংলপ্ীয় সকলেতেও এদৃষ্টান্তের 
অপ্রাচর্্য ছিলনা যেকালে কৌন্পলের মেদ্বর কেবল ষোল শত তস্ক। বার্ষিক বেতন 
পাইতেন ও স্থুলেখক হইলে কিস্ব। অন্ববিদ্যায় বিলক্ষণ নৈপুণ্য থ।কিলে আটশত তঙ্কা 
বেতনাধিক্য হইত, কিন্তু অঙ্কনিপাতনে কিঞ্চিং ট্বলক্ষণ্য ঘটিলে আমারদিগের 
স্বদেশীয়ের৷ আপনকারদিগের পূর্ধপুরষেরদিগকে অতিশয় নিন্দাবাদ করিতেন, এবং 
এদেশীয় নব্য সম্প্রদায় যাহারা পাঠশালা হইতে আশু নির্গত ও স্বাভাবিক রাগত 
তাহার। ইংলগ্ীয়েরদের স্ত্রীলোককে অপমান পূর্বক ডাকিতেন, অধিকন্ত অঙ্ক দোষে 
পাছুক। বাঁ বংশ দ্বার! রোধ প্রকাশ করিতেন, কিন্ত প্রবীণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কহিতেন 

যে আহা ছুঃখিরদিগকে কিছু বলিওনা, যেহেতুক উহার] বিঞুজ্ঞান রহিত এবং উহার- 
দিগের অত্যন্প বেতন, সুতরাং ছুস্থাবস্থায় কুপ্রবৃত্তি সম্ভাবনায় সচ্চরিত্রতায় ব্যাখাত 

জন্মাইতেই পারে, অতএব উহারদিগকে ক্ষমা! কর এবং উহারদিগের ভগিনীসকলকে 

কুবাক্য কহিওন।, ঘদি ক্ম্মিন্কালে যথাঘোগ্য বেতন নিরূপণ হইয়া উহারদিগকে উদর 

ভরণের দায়ে ছুষ্ঘন্দী না৷ হইতে হয় তবে উহারা শিষ্ট হইবেক। সংপ্রতি কালক্রমে 
আমারদিগের পূর্বপুরুষের সেই সকল ভবিষদ্বাক্য সফল হইয়াছে, অর্থাৎ এক্ষণে 
ভারতবর্ধীয় কোম্পানি সংক্রান্ত ইতলশ্ীম্» কার্ধযকারিরা ঘেপ্রকার পরাক্রম প্রাপ্ত 
অথচ বহুবিধ লোভ সত্বেও নির্লোভ ও শিষ্ট ও ধন্মবিশিষ্ট, ও আত্মন্বার্থরহিত ও 

যাথাথ্থিক ও রাঁজকন্ম সম্পাদনে পরমধান্মিক এপ্রকার ভূমণ্ডল মধ্যে কুত্রাপি সম্ভব হয়না । 

যে সকল সাহেব জুনিয়র অর্থাৎ কনিঠ পদাভিষিক্ত তীহারা অবশ্তই এতদ্দেশীয় 

লোকের সঙ্গে সদালীপে কখন কখন অন্তথ। করেন, এবং ধাহারা সিনিয়র অর্থাৎ প্রধান 

পদ প্রাপ্ত, লা হেবর কহেন যে তাহারা এদেশস্থ ভূম্যধিপতিরদিগকে আসন দানেও 

পরাঙমুখ হয়েন, অধিকন্ত বে সকল রাজার ও নওয়াবের দেশ তাহারা অন্তগ্রহ পূর্বক 

ভোগ করিতেছেন তাহারদিগকে অনায়াসে অনাদর প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহার- 

দিগের জাতীয় ধন উগ্র স্বভাব হেতুক এদোষ অগ্াহ করিতেই হয়, স্থতরাং কোম্পানী 
বাহাদুরের ভারতবর্ষস্থ কম্মকারিরা আপন আপন অধীন লোকের প্রতি ব্যবহারত 

অতিশয় উদার ও উৎসাহযুক্ত ও যাথাথিক ও অস্বার্থপর ও অন্ুপরুদ্ধ ইত্যাদি গুণে 

অন্থিত ইহা নিঃসন্দেহ বটে, এবং এপ্রকার আর সংসার মধ্যে পাওয়া! ভার, সে যাহ! 

হউক আমি ইহারদিগের এতাদৃশ সচ্চরিত্র ব্যাখ্যা করিলাম কিন্তু যদি ইঞ্ঠারদিগের 
বেতন ফৌজদারী মোতালকের নাজীর কিম্বা সদর আমিন বা ঘাটের দারোগা বা 
নমকের দারোগা অথবা সেরেস্তাদারদিগের বেতনের তুল্য হয় তবে ইহারদিগের 

এ সকল গুণ স্থায়ী হইবেক এমত ভরম! হয়না, ফলিতার্থ একথ। আমি নিশ্চয় করিয়া 
বলিতে পারিনা, কারণ ইহাঁও সম্ভব বটে যে তাহার পূর্বকার কর্মকারিরদিগের 



পরিশিষ্ট -“বজদুত? পঞ্জে সেকালের কথা ট্ 

স্তায় কুমার্গাহ্ছগত না হইয়া! বরং লঘুবেতনে ' শুফ কলাই খাইয়! ও ছুম্ছতির পরিচ্ছদ 
পরিয়াও কাল যাপন করিলে করিতে ও পারেন, কিন্তু বাস্তবিক আমি এমত বাসন! 
করিনা যে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখ, সে যাহাহউক বিচারসঙ্গতত এই যে সমুদয় 
ৰাঙ্গালি কশ্মকারিরা যাবৎ দুরবস্থা হইতে অবস্থাস্তর প্রাপ্ত নাহয় তাবৎ তাহার- 
দিগকে অপবাদ করা সহঙ্জেই অগ্কচিত, বরং যে প্রকার আমারদিগের পূর্ব পুরুষেরা 
আপনকারদিগের প্রাচীনের দিগের সহিত ব্যবহার করিতেন সেই ব্যবহার করা 
কর্তব্য ও বাক্যেতেও সেইরূপ কর! উচিত, যে “আহ ছুঃখীলোক ইহারদিগের 

জ্ঞান আমারদিগের ন্তায় উজ্জল নহে ইহারদের বিড়ম্বন! বাহুল্য অথচ প্রাপ্তির অল্লপত।, 

কিন্তু ইহাতেও যদি কেহ ভাবেন যে এ প্রকার আচরণ শ্রীষ্ায়ানেরদিগের অযোগ্য, 

তবে আমি ক্ষুদ্র বাঙ্গালী প্রার্থনা করি যে এতদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান পুরঃসর 'পরমাপ্যায়িত 

করেন। যাহা! লিখিলাম ইহাতে আমার তাতৎপধ্য এমত নহে যে সর্বসাধারণ বাঙ্গালী 

আমলারদিগকে নির্মলক্ূপে প্রকাশ করি ফলিতার্থ কি কারণে তাহার। অন্যের ন্যায় 

যাথার্থিক নহে ইহাই বিজ্ঞাপন তাৎপর্য যেহেতুক অন্যেরা তাহারদিগকে সহজেই 
কুবাক্য কহিয়! থাকেন । 

মলিন কোকিল কহে শুন শিখিবর । 

পাইয়। বিচিত্র চিত্র পুচ্ছ মনোহর ॥ 
আমারে বিবর্ণ দেখি না করে। অধ্যাতি। 

যেহেতু তুমিও পক্ষী নহ অন্য জাতি ॥ 
যদি তব পুচ্ছ মম অঙ্গেতে থাকিত। 

এ অঙ্গ তোমার অঙ্গ সমান হইত ॥ 

পাইলে আমার পক্ষ তুমিও কুৎসিত । 
অতএব অহঙ্কার তব অনুচিত ॥...*.. 

(২৬ সেপ্টম্বর ১৮২৯ । .১১ আশ্বিন ১২৩৬ ) 

কোম্পানির লবণের মান্থুলের পূর্ব বিবরণ ॥--যেরূুপে লবণের দ্বার রাজন্ব আদায় 

করণের বর্তমান নিয়ম আরম্ভ হইল তাহা পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে জাত নহেন এ- 

প্রযুক্ত আমরা আপনারদের. 'সমাঁচারপত্র্রে & বিবরণ জানাইবার কারণ যৎকিঞ্চিৎ স্থান 
প্রদান করিলাম। 

কোম্পানি বাহাঁছর বাঙ্গালাতে বাণিজ্যের কুঠী স্থাপন করিলে তাহারা দিল্লী 
হইতে এক ফরমান পাইলেন ততদ্দবারা কোম্পানির কর্মকারকেরা কোম্পানির বাণিজ্য 

স্বব্ূপ যত দ্রব্যের আমদানী বা রপ্তানী করেন তাহা মাসুল রহিত হইল। সেই 
ফরমানে আরো এই নির্ধারিত ছিল যে যে গোমাস্তারদের স্থানে বড় সাহেবের কি 

৬৬ 



২৪২ চা$ল্বাদি পত্রে লেকচার কথা 

ইঙগরেজের বাণিজ্যের কুঠীর অন্য২ কর্তাদের দস্তক থাকিবেক তাহারা বিশেষান্ুগ্রহ 

প্রাপ্ত হইবেক। তৎকালে কোম্পানির তাবৎ ভৃত্যেরদের বেতন অতিশয় ন্যুন ছিল 

এবং এমত বোধ হয় যে তাহারা সকলেই স্বং লাভার্থে নিজে ব্যবসায় করিত । 

তাহারদের ব্যবসায়ের দ্রব্যের মধ্যে লবণ গণ্য ছিল। 

তাহারদের সকল ভ্রব্য সামগ্রী তাহারদের দস্তকের প্রাছুর্তাবে মাস্থল রহিত 

হওয়াতে দেশের প্রায় সমস্ত আন্তরিক বাণিজ্য তাহারদের হস্তে কিম্বা তাহারদের দস্তকের 

ক্ষমত৷ প্রাপ্ত ব্যবসায়িরদের হস্তে আইল। ইহাতে এদেশীয় মহাজনের অত্যুতৎকণ্ঠিত 

হইল এবং বিশেষতঃ নওয়াব ভাবিত হইলেন এবং কাসিম আলী খার সঙ্গে যে বিরোধ হইল 

তাহার মূল কারণ এ বাণিজ্য হইল। কোট আফ ডাইরেকটর্স সাহেবের! বহুকালাবধি 
আপনারদের ভূত্যেরদের এই নিজব্যবসায়েতে অতি প্রতিকূল ছিলেন এবং ১৭৬৪ সালে 
তাহারা সেই নকল ব্যবসায় তাহারদের হস্ত ছাড় করণার্থে অনিবাধ্য হুকুম প্রেরণ 
করিলেন। কিন্তু লার্ড ক্লাইব সাহেব কোম্পানি বাহাছুরের এই হুকুমের বিপরী তাচারী 

হইয়া] ১৭৬৫ সালে কোম্পানির ভৃত্যেরদের নিজ উপকার নিমিত্তে লবণ ও স্থপারী ও 

তামাকু ইত্যাদি ভ্রব্যের ব্যবসায় করণার্থে কলিকাতায় এক সমাজ স্থাপন করিলেন। 

বিলায়তের কর্তীরা ইহাতে যেন বিরক্ত না হন এতদর্থে তিনি এই নিয়ম করিলেন যে 

আপন কতৃক স্থাপিত সমাজে যত লবণ বিক্রয় করিবেক সেই লবণের উপরে শতকরা ৩৫ 

প্যত্রিশ টাকার হারে মাসুল সরকারে দেওয়| যাইবে । তিনি আরো বিংশতি বৎসরের 

অধিক থে আন্দীজ মুল্য লবণ বিক্রয় হইয়াছিল তাহা হইতে শতকরা পনের টাকা করিয়া 
কমে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। 

ইহার অবশিষ্ট আগামিতে প্রকাশ পাইবেক ॥ 

( ১৯ ডিসেম্বর ১৮২৯ । ৬ পৌষ ১২৩৬) 

কলিকাতার টৌনহালের সমাজ ।--শ্রীপ্রীযুূত কোম্পানি বাহাছবরের ফরমানের মিয়াদ 
অতীত হইলে যে২ নিয়মের আবশ্তক বোধ হয় তদ্বিবয়ে পালিমেণ্টে এক দরখাস্ত 

দেওনার্থে টৌনহালে অনেক ইউরোপীয় ও এতদ্েশীয় লোক গত মঙ্গলবারে সমাগত 

হইয়াছিলেন। ঘতঙ্কাঁলে সকলের সম্মতিতে নানা প্রকরণ ধার্য হইল। সেসকল 
পশ্চাৎ পালিমেণ্টে প্রেরয়িতব্য দরখাস্তের অন্তর্গত হইল এবং এ দরখাস্তে সর্বসাধারণ 

লোকের স্বাক্ষর হওনার্থে কলিকাতার এক্সচেপ্ ঘরে রাখা যাইবে । 

এ সভায় পরামর্শ সিদ্ধ দ্বিতীয় কথা এই যে ভারতবর্ষ ও ইংলগুদেশে যে বাণিজ্য 
চলিতেছে তাহার বাহুল্য হইতে পারে কিন্তু বর্তমান কালে ভারতবর্ষজাত দ্রব্যের 

উপরে ঘে অধিক মান্ুল ধার্য আছে এবং ইংলগীয়ের৷ ভারতবধের কৃষিকর্মে আপনারদের 
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নৈপুণ্য ও ধন সংযোগ করিতে যে প্রতিবন্ধক আছে এই উভয় কারণে উভয় দেশের মধ্যে 
চলিত বাণিজ্বোর বুদ্ধির ব্যাঘাত হইতেছে । কিন্তু এই সমাজে সমাগত লোকেরদের এই 
ভরসা আছে যে পালিমেপ্টে সুবিবেচন৷ পূর্বক সে ব্যাঘাত দূর করিয়া উভয় দেশের 
মঙ্গল জনক বাণিজ্যের উন্নতি করিবেন । 

পরামর্শ সিদ্ধ তৃতীয় বাক্য এই যে ভারতবর্ষ হইতে যে জিনিস রফত হয় তাহ! 
প্রস্তুত করণে শ্রীশ্রীযূত কোম্পানি বাহাদুর আপনার রাঁজস্বোৎপন্ন টাক! ষে ব্যয় করেন 

ইহাতে ভিন্ন২ মহাজনেরদের উদ্যোগের ব্যাঘাত হইতেছে এবং দেশের অমঙ্গল এবং 
কোম্পানি বাহাছুরের ও ক্ষতি হইতেছে এবং যে পর্য্যন্ত কোম্পানি এতদ্দেশের বাণিজ্য 
ব্যাপারে নিবৃত্ত না হন সেপর্য্স্ত এব্যাঘাতের কিছু প্রতিকার হইবে ন11... 

পরামর্শসিদ্ধ ষ্ঠ কথা! এই যে এদেশে ইউরোগীয় লোৌকেরদের প্রতি গবরণমেন্ট 
যে করুণ| ও বিবেচনা প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে সমাজে সমাগত লোকেরদের তুষ্ট 
আছে বিশেষতঃ কাওয়ার বৃক্ষের আবাদ করণার্থে ইউরোগীয় লোৌকেরদিগকে ১৮২৪ 

সালে আপন২ নামে ভূমি দখল করণের বিষয়ে যে অনুমতি প্রদান হইয়! ছিল তাহার 

বিধি বিস্তারকরণেতে নকল লোকেই বিশেষরূপে আঁপনারদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন । 
বর্তমান গবরণমেন্টের সদ্বিবেচন। ও স্ুম্বভাবের বিষয়ে সমাজে সমাগত কোনব্যক্তির 

কিঞ্চিন্নাত্র সন্দেহ নাই তথাপি তীহারদের ইহা বাঞ্চনীয় যে বাদশাহের সমস্ত প্রজা 
এদেশে আপনারদিগকে সংস্থাপন করিতে এবং যথার্থ ব্যবস্থার অধীনে এদেশে বাস 

করিতে পালিমেণ্টের হুকুমের দ্বারা অনুমতি পান। 

পরামর্শসিদ্ধ সপ্তম বাক্য এই যে ইংলগুদেশের বাদশাহের অন্ত২ চাকলার উৎপন্ন 

দ্রব্যের উপরে যে মাস্থল ধার্য আছে এদেশ হইতে অধিক মাসুল ভারতবর্ষের উৎ্পন্ন- 
দ্রব্যের উপরে লওয়া অধথার্থ এবং তাহাতে ভারতবর্ষের উন্নতির ব্যাঘাত জন্মিতেছে। 

পরামর্শ সিদ্ধ অষ্টম বাক্য এই যে যেসকল আইনে ইংলগুদেশের কর্মকারক সাহেব- 
দিগের অনুমতির অপেক্ষা থাকে তাহার মুসাবিদ। প্রথমতঃ এদেশে প্রকাশ হয় কারণ 
যে সেই আইনের বিরুদ্ধ তাহারা ধাহাঁরা আইন জারী হওনের পূর্বের তদ্ধিযয়ে আপনার- 
দের আপত্তি জানাইতে পারেন। 

পরামর্শসিদ্ধ নবম কথা এই যে এই সকল পরামর্শের কথ লইয়া পালিমেণ্টে দেওনার্থ 

এক দরখাস্ত প্রস্তুত করা যায় এবং তাহাতে সকলের স্বাক্ষর হওনার্থে এক্সচেঞ্জঘরে 

রাখা যায়। ৃ 

অপর শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাঁকুর ও শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও আঠার জন 

সাহেব লোক সেই দরখাস্ত প্রস্তুত করিতে সম্মতি পাইলেন ও কিঞ্চিৎ কাল পরে এ সভায় 

তাহা আনিলেন ও তাহ মঞ্জুর হইল ॥ সং সং 



৯৪ সংবাদ পত্রে সেকাব্লেন্র কথা 

(২৭ জুন ১৮২৯। ১৫ আষাঢ় ১২৩৬) 

জেনরলব্যাঙ্ক।-_-আমারদিগের পূর্ব প্রস্থাবিত মতে গত সোমবার এক্সচেগ্ড ঘরে 

এই ব্যাঙ্কের কর্ম নির্বাহকের নিয্বোগ নিমিত্ত একমভা হইয়াছিল তথায় তাবৎ অংশি 
এবং অপরাপর ধনি মানি গুণি প্রভৃতি বহুবিধ লোক আগমন করিয়াছিলেন, এই 
সভায় শ্রীযৃত জান স্বীথ সাহেব সভাপতি হইয়া প্রথমতঃ কর্মকারিরদিগের নাম নির্দেশ 

উদ্দেশে অংশিগণ কতৃক বোট অর্থাৎ সম্মতিপত্র প্রদানের বিষয়ে এই প্রকার প্রস্তাব 
করিলেন যে, যে ব্যক্তি এই ব্যাঙ্কের উদ্দসংখ্য! ১৫ অংশ লইয়াছেন তিনি ৪ বোট 
বিতরণে শক্ত হইবেন এবং ৬ অংশে ৩ বোট ও ৩ অংশে ২ বোট ও একাংশে এক বোট 
দিতে পারিবেন তদনন্তর এই বোটের সংখ্যাকর্তার এ পূর্বোক্ত এক্সচেঞ্জঘরের 
প্রকাশ স্থান হইতে স্বতন্ত্র এক স্থানে প্রস্থান করিয়া সংখ্যায় নিযুক্ত হইলেন এখানে 

মভ। স্থানে সভাপতি প্রভৃতি এতদ্িষয়ে স্বন্ব অভিপ্রায় ব্যাখ্যায় প্রবর্ত হইলেন 

ফলিতার্থ ত্রষ্টী প্রভৃতিকে নিযুক্ত করণ প্রযুক্ত কোন বিশেষ বিবাদ শুন! যাঁয় নাই 
কিন্ত কোষাধ্যক্ষের পক্ষে অনেক গোলোযোগ হইয়াছিল যেহেতু শ্রীযুত বাবু রমানাথ 
ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু আশুতোষ সরকার তৎ্কর্মাভিলাধী ছিলেন তজ্জন্ত অংশি সমূহের 

মধ্যে ছুই দল হইয়াছিল সে যাহা হউক পূর্বোক্ত বোটের সংখ্যাকারিরা নিভৃত 

স্থান হইতে প্রকাশ স্থানে দ্রীগুমান হওনে সে সন্দেহ এককালে লোপ হইল অর্থাৎ 
তাহারা কহিলেন যে ঠাকুর বাবুর পক্ষে অংশিদিগের সম্মতিপত্র গণনায় প্রায় সপ্তৃতি 
খ্যা পর্যন্ত অতিরিক্ত হইয়াছে এমতে সেই পক্ষের সম্মতি পত্রান্থসারে এই নীচের 

লিখিত কএক জনের পশ্চাছুক্ত কএক কর্মে নিয়োগ নিদ্দিষ্ট হইল তাহাতে বিশেষতো 

রমার কটাক্ষ রমানাথেই হইল, আশুতোষ আপন নামের যোগার্থাহ্ুসারে অমাত্যের কথায় 
আশু সম্মত হইয়া একরের প্রগ্নাপী হ্ইয়্াছিলেন কিন্তু কর্ম না হওয়াতেও তাহার 
আশুতোষ হইল। 

নামের বিবরণ । 

সী অর্থাৎ বিশ্বন্ত ।-_শ্রীযুত কম্পটন সাহেব ও শ্রীযুত ভিকিন সাহেব এবং শ্রীযুত রাজা 

নৃসিংহচন্দ্র রায় । 
ডাইরেকটর অর্থাৎ অধ্যক্ষ ।--শ্রীযূত জান পার, মেং গার্ডন, মেং স্মীত, মেং বাইড, 

মেং ব্রেকন, মেং কলেন, মেং স্মীতসন, মেং বুরূস, মেং ডোগেল, মেং মলর, মেং এপক্যার, 
মেং সর্টণ, বাবু রাধামীধব বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু হরিমোহন ঠাকুর, বাবু রাজচন্দ্র দাস। 

সেক্রেটরী অর্থাৎ সম্পাদক ।-_শ্রীযুত হরি সাহেব। 
ত্রেজুরার অর্থাৎ খাজাঞ্চি ।__শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর । 
পরস্ত গত বুহস্পতি বারে পুনর্বার এ পূর্বোক্ত অধ্যক্ষগণের এক সভা হইয়া 



পরিশিষ্ট-_“বঙ্গদুত? পত্রে সেকালের কথ ২০৫ 

কোধাধ্যক্ষের মীসিক ৫০০ তক্ক! বেতন নিরূপণ হইয়াছে এবং তত্কর্ম্ের নিমিত্তে ৪০০০০, 
চারিলক্ষ তঙ্কার বোধ দিতে হইবেক তাহার অর্ধেক কোম্পানির কাগজে অথবা এ ব্যাঙ্কের 
অংশ এবং অপরার্ধের জন্ত কোন ধনাঢ্য ব্যক্কিকে প্রতিভূ্ দেওনের কল্প স্থির হইয়ছে। 
অপর শ্রুত ষে শ্রীযুত হরি সাহেবের সেক্রেটরীকম্ম স্বীকারে বিকার জঙন্গিয়াছে এ প্রযুক্ত 
শ্রযুত কারসাহেব ও শ্রীযুত গাঁভার্ড সাহেব তৎ্" পদাভিযিক্ত হওনে উদ্যুক্ত আছেন, 
পুনশ্চ এ ৰূপ সভায় অংশিরদের সম্মতির দ্বার নিযুক্ত হইলে সমাচার প্রচার করা যাইবেক। 
ফলিতার্থ এ প্রকার সভ। করিয়া! উভদ্ন পক্ষীয় লৌক সকলের বোট অর্থাৎ সম্মতিপত্র লইয়া 
সেই পত্রের সংখ্যার আধিক্য ছ্বার। কর্ার্থিকে কোন কর্মে নিয়োগ করণের প্রথা পূর্বে 

কম্মিনকালে এ প্রদেশে ছিলনা অতএব অস্মদ্দেশে এই এক নৃতন হষ্টির দৃষ্টি হইল ॥ 

(৪ জুলাই ১৮২৯। ২২ আষাঢ় ১২৩৬) 

জেনরল ব্যাঙ্ক ॥-_গত ৩ জুন তারিখে এই ব্যাঙ্কের শেষ সভ। পূর্বোক্ত এক্সচেঞ্কঘরে 
হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত হরি সাহেবের পরিবর্তে শ্রীযুত কার সাহেব সেক্রেটরী অর্থাৎ 
সম্পাদক নির্দিষ্ট হইয়াছেন এবং পূর্ব প্রকাশিত ১৫ জন ডাইরেক্টরের আনুষঙ্গিক আর পাঁচ 
জন ডাইরেক্টর অর্থাৎ কাঁ্ধ্যাধ্যক্ষ নিরূপণার্থে অনেক বাঁদানুবাদ হইয়া অবশেষে বোট অর্থাৎ 

সম্মতিপত্রের সংখ্যাতিশয্য দ্বারা ছুই জন বাঙ্গালী ও তিনজন য়োরোপীয় মহাশয় তত্পদে 

অভিষিক্ত হইয়াছেন ॥ 

( ২৩ মে ১৮২৯। ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৬ ) 

নবীন নিয়ম ॥-_জেল। হুগলীর অন্তঃপাতি গ্রাম সকলে কয়েক বার ডাঁকাইতির ঘটনা 

হইবাতে তন্নিবারণার্থে তত্রস্থ শ্রীযুত বিচারকর্তা কর্তৃক নানাবিধ সছুপায় সাধন সত্বেও 

দুর্বৃত্তের অত্যাচার ক্ষীস্ত নাহইবাতে সম্প্রতি তিনি এই এক নবীন নিয়ম স্থাপন 

করিয়াছেন যে তাহার বশীভূত স্থান সকলে দশ দশ গ্রামে এক এক ফাড়িদার নিযুক্ত হইবেক 

আর এ দশগ্রামের প্রত্যেক কর্মচারী ও গ্রাম্য প্রহরীরদের নিকট হইতে এইমত অঙগীরুত 

পত্র লওয়। যাইবেক যে তাহারা পরম্পর প্রত্যেক গ্রামের মঙ্গলামঙ্গলের দায়ী হইবেক। 

(৩০ মে ১৮২৯ । ১৮ জ্যেষ্ঠ ১২৩৬ ) 

ভ্রাতৃভাগের ব্যবস্থা! ।--শ্রীফৃত মাকনাটন সাহেবের হিন্দুলা অর্থাৎ ব্যবস্থা 

সংগ্রহহইতে সংগৃহীত”-হিন্দুরদিগের পৈত্রিক ধনবিভাগের ব্যবস্থার মধ্যে 

এক ব্যবস্থা দৃষ্টি মাত্রেই আপাতত অন্যায় ও অনঙ্গত বোধহয় তাহা এই যে 
অরুততি সহোদরকৃতি সহোদরের শ্রমাঞ্জিত ধনের অংশী হয়েন যেমন অকর্মণ্য 

মধুমক্ষিকা সঞ্চয়ি মধু মক্ষিকাঁর সহিত চাকে থাকিয়া ফাকে ফাকে অংশভাক্ হয় কিন্ত 

হিন্দুরদিগের ' সংসারনির্ববাহের বিশেষ ধারা ধরিয়া বিবেচনা করিলে এ ধারাবাহিক 



২০৬ সওবাদ পত্রে লেক্াবেলব্র ভ্রথা 

ধারা স্বায়তোযুক্তিতঃ স্থ্ধারা ব্যতীত কুধারাবধারিত নহে যেহেতু বিশিষ্ট হিন্দুর- 

দিগের প্রথা এই. যে আত্মপরিবারের রক্ষণাবেক্ষণে জনেককে নিযুক্ত নাঁকরিয়া 
ধনোপার্জনোদ্দেশে বিদেশে যাইতে পারেননা এবং একর্দের ভার সচরাচর সহৌদরেই 

হইয়া থাকে সেই সহোদর স্থৃতরাং স্বীয় বিষয় কন বঙ্জিত হইয়া এ সংসারেই সর্ধদ। 

লিঞ্ধ থাকেন অপর সহোদর বিদেশে থাকিয়া, বিষয় কম্ম করিয় প্রায় অনেক 

ধনোপাজ্জন করেন এমতে যে সহোদর সংসারে থাকেন তিনি পরিবার পরিত্যাগ 

করিয়া অন্যত্র যাইতে অপারক হওয়াতে দুঃখ ও তাহাকে ত্যাগ করিয়। অন্তত্র যায়- 
ন| অতএব তাহার সহোদরের উপাঞ্জিত ধনে তাহাকে বঞ্চিত করিলে অত্যন্ত অত্যাচার 
হয় যেহেতু ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে এ সঞ্চয়কারি ভ্রাতারদিগের মধ্যে একজন এ কর্মে 
নাথাকিলে তাহারা কদাচ ধনোপায়ের উপায় করিতে পারিতেননা। এতাবতা এ 
ধনোপাজ্জনে এ অকৃতি ভ্রাতারও সহায়তা প্রতীতা হইতেছে । অধিকন্তু ইহা প্রামাণ্য 

বটে যে এঁ অকৃতী ভ্রাতা ষদ্যাপি কোন বিষপ্বকর্টে প্রবৃত্ত থাকিতেন তবে তিনি ও এ্রক্বপ 
ধনসঞ্চয় করিতে সক্ষম হইতেন আর উপাঁজ্জন করণার্থে যথায় পৈত্রিক ধনের কিঞিৎ ও 

ব্যবহার হয় সেম্থলে যদিস্যাৎ সাংসারিক ব্যাপারে অঞ্ততিভ্রাতা নিযুক্তও নাথাকেন তথাপি 

তিনি অংশ পাইগা থাকেন এব্যবস্থাও যুক্তি সিদ্ধ বটে। অপর পৈত্রিকধন কিঞ্চিৎ 
লইম্া তর্ধারা যে সহোদর ধনলাভ করিয়াছেন তাহার ন্যায় যে সহোদরেরা সেই ধন নাঁলইয়া 
থাকেন এবং ভজ্জন্ত তাহারদিগের লাভ নাহইয়! থাকে এতাঁবতা কখন এমত নিশ্চয় কর। 

যায়ন। যে সেব্যক্তি পৈতৃকধন ব্যবহার করিলে তাহার লাভ হইতন।। বরং সিদ্ধান্ত 

এই যে সেই পূর্বধন অপর ধনোপাঞ্জনের মূলীভূত কারণ এবং কি পরিমিত ধনব্যবহারে 
পৈতৃক ধনোপঘাত সপ্রমাণ হয় বা নাহয় তাহার নিরূপণ করা অসাধ্য ॥ 

(১৩ জুন ১৮২৯। ১ আষাঢ় ১২৩৬) 

ডালি দেওনের নিষেধ কল্পন। ॥_-জনরব হইদ্বাছে যে এতদ্দেশীয় লোকের নিকট 

হইতে কোম্পানি বাহাছুরের রাজকীয় ও যুদ্ধ সম্পর্কীয় কাধ্য সম্পাদক সাহেব লোকের 
ফল মূল আমিষ্যাদি ঘটিত ডালি অর্থাৎ উপঢৌকন গ্রহণ করণে নিষেধ কল্পন! হইতেছে 
কিন্তু এরূপ উপঢৌকন দেওয়ার তাৎপর্ধ্য কেবল সাহেব লোকের সম্বর্ধনা করা মাত্র নতুবা 
ফল মূলে তাহারদের কি ফলোদয় কিন্তু গ্রহণ না করিলে প্রেরকের অপমান সম্ভব অতএব 
এই বহুকাল প্রসিদ্ধ শিষ্টাচারের কি অত্যাচার বোধ হইয়াছে তাহা অস্মদাদির লঘুবোধের 
বোধাতীত। 

(২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ১১ আশ্বিন ১২৩৬) 

রাস্থার তদারক ।--আমরা! জ্ঞাত হইলাম যে শ্রাশ্রীযূত এতন্নগরের রাস্থা সকল তদারক 

করিতে তাবৎ মাজিস্ত্রেটের উপর আজ্ঞা দিয়াছেন এবং মফস্বলের গ্রামের মধ্যদিয়া যে সকল 



পরিশিষ্ট__বজদুত' পত্রে সেকালের কখ। ২5৭ 
রাস্থা গিয়াছে তাহার উত্তমতা করিবার জন্যে জমীদারদিগের সাহায্য করিতে হইবেক 

কিন্তু কিপ্রকারে জমীদার লোক সাহায্য করিবেন তাহা আমরা জ্ঞাত হই নাই। 

(২৪ অক্টোবর ১৮২৯। ৯ কান্তিক ১২৩৬) 

কলিকাতার পুলিস ।-_ '.'কলিকাঁতার পুলীসের চৌকীদার প্রস্তুতির দৌরাত্য ও 
তজ্জন্ত নগর বাসিরদিগের মানের হানি 'ও মনের গ্লানি ইত্যাদি শ্রীশ্রীযুতের কর্ণগোচর হওয়াতে 

তিনি কোম্পানির কাধ্যসম্পাদক সাহেব লোক ও বাণিজ্য ব্যবসায়ি ও অন্ত২ সাহেব লোক 

সংশ্লিষ্ট এক কমিটী নির্দিষ্ট করিয়াছেন যে তাহার! যথার্থরূপে পূর্বোক্ত ব্ষয় সকল অবগত 

হইয়৷ এমত বিহিত বিবেচনা করেন ঘে পুলীন সম্পকাঁয় দৌরাত্ম্য সম্যক প্রকারে রহিত 
হয় এবং পুলীসের যথার্থ তাৎপর্য ছুষ্টের দমন ও প্রজালোকের নিরুপত্রৰে কালযাপন 

তাহাও সিদ্ধ হয়। সংপ্রতি অতি আহ্লাদ পূর্ববক জ্ঞাপন করিতেছি যে এ পূর্বোক্ত 
কমিটা সাহেবের সমর্পিত ভার নির্বাহ করণার্থে বৈঠক করিয়াছেন এই ক্ষণে দৌরাত্মোর 

বৃস্তাস্ত জ্ঞাত হইয়! নিতান্ত রূপে তন্নিরাম বিধানে ও পুলীসের ধারার হ্বধারা করণে 

য্থ। সম্ভব অভিনিবেশ করিবেন এবং প্রজালোকের ধন প্রাণের রক্ষা ও আগন্তক 

উৎপাতাদ্দি শস্ত্যর্থ পুলীসের আইন সকলেরে৷ পরিবর্তনে প্রয়াস পাইবেন । এবং এ 

কমিটী সাহেবলোকের প্রতি ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে যে প্রজালোকের নিবেদন শ্রবণ 

করেন ও তাহারদিগের আগামি ছুরবস্থার দূরীকরণে উপযুক্ত বিধান করেন। অতএব 
প্রজাবর্গের মধ্যে ধাহার। ছুরাআ্মাদিগের দৌরাজ্স্যের কোন বিবরণ প্রচার করণে কিন্বা 
কোন উত্তম পরামর্শ দানে ইচ্ছুক হয়েন যদ্বার। প্রজীলোকের স্থখোসিততত্ব ও রাজার 

হ্যায়ের মৃহত্ব সম্ভবে তাহা এ সাহেবলোকের নিকটে নিবেদন করিবেন। যে সকল 

বিতথ! উপস্থিত ছিল তাহার মুখ্য কারণ পুলীসের এক স্থানে স্থাপনা এবং পুলীসের 
বহুতর আইন এ প্রকার ধে ততদ্থার। প্রজালোক ক্লেশের ভাজন অতএব কর্মিটী সাহেব- 

লোক এক পুলীসকে তিন স্থানে বিভাগ করিবেন আর যে কোন আইনের ব্যবস্থায় 
প্রজালোকের দুরবস্থা জন্মায় তাহা এক কালীন করিবেন তদিষয়ে ইহার পরে যে বৃত্তান্ত 
প্রকাশ পাইবেক তাহা অপ্রকাশ থাকিবেক ন। | 

(৭ নভেম্বর ১৮২৯। ২৩ কান্তিক ১২৩৬) 

পুলিসের কমিটা ॥-_সম্প্রতি প্ুলিসের কমিটার বৈঠক নিয়মিত মত প্রতি সঞ্াহে 

তিনবার হইয়। থাকে কিন্তু এসভা যে অভিপ্রায়ে হুষ্ট হইয়াছে তাহার কোন কার্য 
এপর্য্যস্ত দৃষ্ট হইতেছে না, ছুই জন মাজিত্ত্েটে এ সভায় নিযুক্ত আছেন ফলিতার্থ 
কলিকাতার পুলিসের বিষয়ে যে নান প্রকার দৌষোল্লাস সমাচার পত্রে প্রকাশ হইয়াছিল 
তদ্বিধয়ক কোন বিশেষ বৃত্বান্ত অদ্যাপি ব্যক্ত হইল ন।। ইহার কারণ কি কিছুই 
বোধ হয়না কিয়ৎ কাল হইল মাজিঙ্ত্রেটেরদিগের অমনোযোগ ও পুলিসের চৌকিদারের- 



২০৮ মওব্বাচ পত্রে সেক্াবেব্র কথা 

দ্িগের দৌরাত্য বিষয়ক অপবাদে সম্থাদপত্র পরিপূর্ণ হইয়াছিল এক্ষণে সকলের দরখাস্ত 
শুনিবার জন্ত এবং সমুদায় ছুঃখ নিবারণ কারণ যখন কমিটা বসিল তখন সকলেই 
নিঃশব হ্ইয়া রহিলেন এক জনও জনপদের হিতার্থে এমত সাহপিক দেখ! যায় ন। যে 
পূর্ব্বে সমচারপত্রে যেসকল বিশেষ বিদ্বঘটিত সম্থদের আন্দোলন হইয়াছিল তাহার 
কোন প্রসঙ্গ করেন। | | 

এই কমিটাতে আসিতে কাহারে। ভয়ের বিষয় নাই কমিটার সম্পাদক সকলে 

কাহাকেও ভয় দেখাইবেন না যদি কেহ এমত সন্দেহ করেন সে মিথ্যা কারণ তীহার। 

গবরণমেন্টের অতি কোমল স্বভাব ও বিচার প্রভাবেই নিযুক্ত হইয়াছেন 1... 

(২৬ ডিসেম্বর ১৮২৯। ১৩ পৌষ ১২৩৬) 

কীন্ঠি ধ্ত সঙ্গীবতি ।--লক্মণৌ নিবাসি শ্রীলশ্রীৃত নওয়াব মুস্তেজমদ্দৌল! মিহিন্দি 
আলি খান বাহাদুর ধিনি দশ বৎ্সরাবধি ফতেগড় মোকামে অবস্থিতি করিয়া আছেন 

তিনি গত গবর্ণর জেনেরল লার্ড মায়রা সাহেবের আমলে শাহজাহানপুরের খনৌত 
নদীর উপর সেতু বন্ধনার্থে ১৮০০০* টাকা বন্ধান করিয়া দিয়াছিলেন এ পুল উর্দেতে 
১৮০০ ফুট পরিমিত যাহা ছয় বশ্সরে নির্শিত হইয়াছে । যে কালে দ্বিতীয় গবর্ণর- 

জেনেরল লার্ড এমহষ্র সাহেব পশ্চিমাঞ্চলে শুভগমন করিয়াছিলেন তখন এ বৃহদ্বাপার 

দেখিয়। পরম হর্ধিত হইয়াছিলেন কোম্পানির অধিকারে এতাদৃশ উপকারে উপকারি 
দেখিয়া লার্ড মায়র| সাহেব পরমাহ্লাদ ও ধন্যবাদ সূচক এক প্রশংসাপত্র এ নওয়াব 

বাহাছুরকে লিখিয়াছিলেন। সংপ্রতি এ পূর্বোক্ত নওয়াব বাহাদুর পুরর্বার এঁ প্রকার 
চমৎকার সাহস ও দানশীলতা। প্রকাশ করিয়াছেন যে শ্রীযূত কাণ্চেন ফুল্টন সাহেবের 

প্রার্থনাতে ফতেগড় মৌকামে দুইটা পুল এবং শ্রীযৃত জনহেম সাহেবের নিবেদন 
করাতে ময়িন পুরের পথে তিনট। পুল বান্ধাইয়া দিয়াছেন এ স্থানে বর্ধাকীলে অনেকানেক 
লৌক জলে মগ্র হইত এবং পথিকের পথ রোধ হইত। এতদিন খোদাগঞ্জ ও জালালা- 
বাদ্দ অঞ্চলে আর তিনটা! পুল বান্ধাইতেছেন তন্মধ্যে জালালাবাদের ছুই পুল যে স্থানে 
হইতেছে সে স্থানেও বর্ধাকালে এ দূপ দুরবস্থা এবং খোদাগঞ্জের নীচে কালীনদীর 

উপরে যে এক পুল বান্ধা যাইতেছে তথায় পূর্ব কালে সরকারের প্রধান লোক পুল- 

বদ্ধি করিতে চেষ্ট! পাইয়াছিলেন কিন্তু জলের প্রবাহ হেতু ততৎকর্্ম নির্বাহ হয় নাই 
প্রতি সেই কালীনদীর পুল প্রস্তুত হ্ইয়াছে অপর ফতেগড়ে ও কালীনদীর 

তীরে নানামৌঘাটে ও কানপুরের নদদীতীরে ও শাহজাহানপুরে খনৌত নদীর 
ধারে ও জালালাবাদ পথিকলোকের বাসোপযুক্ত বিস্তারিত ইষ্টক নিশ্মিত এক 
একট! রাই প্রস্তুত করাইতেছেন এই বিখ্যাত পুণ্য বস্ত দাস্ত নওয়াব বাহাছর যে রূপ 
নিশ্বার্থে কেবল পরার্থে লক্ষ লক্ষ টাকা বিতরণ পূর্বক লোকোপকার ও সরকারের 



পরিশিষ্ট__'বজদুত? পত্রে সেকালের কথা ২০৯ 
অধিকারের অধিক শোভার বিস্তার করিতেছেন এই দৃষ্টান্তে অন্ত২ বিপুল এশ্বধযাশালী 

ধনবান লোক যদ্দি এতাদৃশ সং প্রবৃত্তিতে প্রবর্ত হয়েন-****. | 

ধর্ম 

(১০ অক্টোবর ১৮২৯। ২৫ আশ্বিন ১২৩৩৬) 
শারদীয় মহোৎসব ॥--এই কলিকা'ত। রাজধানী মধ্ো শারদীয়মহোৎসবে ত্রিবিধলোকের 

আলয়েই জগদীশরীর পুজা হয় সকলে স্বন্বমতে ও বিভবান্থসারে নানোপচারে তাহ'র 
আরাধনা করিয়া থাকেন কেহব1 ইতরাঙ্গ রাগরঙ্গের বাহুল্য ন। করিয়া মুখ্যাঙ্গ হোম যাগ- 

যজ্ঞাদি ও বিবিধোপহারে পৃরঞ্জী সাঙ্গ করেন কেহব। মহাঘট। পূর্বক ঝাড় লণ্টন বাদ্য নাচ 
কাচের আধিক্য পূর্ববক প্রকৃত কার্য পূজা সংক্ষেপেই সারেন কেহবা' উভয়েই সমান আয়োজন 
করেন তন্মধ্যে কতক লোক ভবনমধ্যে কিরূপ করেন তাহী ছুর্গাই জানেন কিন্তু বর্ধিদ্ধারে 
সারজন সন্তরী স্থাপন করিয়া কিয়ছ্াক্তি নিমস্ত্রিত ব্যতীত দর্শনাকাজ্ষি লোকেরদিগকে ভবন 

প্রবেশে নিরাশ করেন কিন্ত বারের সম্মখবপ্তি পথহইয়া গমন করিলে বিহারের পরিবর্তে গাত্রে 

বেত্র প্রহার করিয়া থাকেন বোধহয় তদ্গৃহপতিরা এই সকল আচরণকেই ভগবতীর 
সম্তোষের মূল কারণজ্ঞান করেন সে যাহাহউক এবৎসর ৪৫ স্থানে বৃহৎ সমারোহ হইয়াছিল 
বিশেষত ৬মহারাজ। নবকৃষ্ণ বাহাদুরের দুইবাটীতে নবমীর রাত্রে শ্রীশ্ীযুত গবরণর জেনেরল 
লার্ড বেন্টিঙ্ক-বাহাছুর ও প্রধান সেনাপতি শ্রীশ্রীযূত লার্ড কম্বরমীর ও প্রধান২ সাহেবলোক 

আগমন করিয়াছিলেন পরে ছুইদগুপর্য্যন্ত নানা আমোদ ও নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণকরত 

অবস্থিতি করিয়। গ্রীত হইয়া গমন করিলেন । ইংরেজ লোকের গতিবিধি এ রাজার ছুই বাটা 

ও ৬ রাজা রাম্ঠ'দের বাটা ও ৬ দেওয়ান শাস্তিরাম সিংহের বাটা এই তিন বাটীতে প্রায় 

ছিল অন্যত্র অত্যন্প। বিশেষত সিংহ দেওয়ানের বাটাতে পুজার চিহ্ন যোড়ার্সাকোর চতুরম্্ 

পথে এক গেট নিশ্িত হইয়া তদবধি বাটীর দ্বার পধ্যস্ত পথের উভগ্ন পার্থে আলোক হইয়াছিল 

তাহাতে যাহারা এ বাটার পুজার বার্তী জানেন না তীাহারাও এ গেট অবলোকন করিয়। 

সমারোহ দর্শনেচ্ছুক হইয়া এ অবারিত দ্বার ভবনে গমন করিলেন আপামর সাধারণ কোন 

লোকের বারণ ছিলন1 উপরে নীচে ধাহার যেখানে ইচ্ছা আসনে উপবিষ্ট হইয়। নৃত্য গীতাদি 

স্বচ্ছন্দে দর্শন শ্রবণ করিলেন তাহাতে কোন হতাদরের বিষয় নাই |... -_কন্তচিৎ দর্শকস্ত। 

বিবিধ 
(৬ জুন ১৮২৯। ২৫ জ্যোষ্ঠ ১২৩৬) 

নৃতন ভাকঘর ॥-_গত ২৩ মে তারিখে রোজারি ও কোম্পানি কলিকাতায় এক আনা- 
মাস্থলের ডাকঘরস্থাপনের বিষয়ে আপন সকল কথ প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন তাহারা কলিকাতার 

মধ্যে ও কলিকাতার নিকটবন্তি স্থানে চিঠী বাটিয়া দিবেন একভরি ওজন পর্যস্ত.এক আনা 

মান্থল লাগিবে এবং এক অবধি দুইভরি পর্াস্ত ছুই আন এবং দিনের মধ্যে তাহারা 

৭ 



৯০ স্ওব্বাদ পত্রে সেক্া।ঞলেক্র কথা? 

তিনবার চিঠী পাঠাইয়া দ্িবেন প্রথম বণ্টন প্রাতঃকালে নয়ঘণ্টার সময়ে দ্বিতীয় বণ্টন ছুই 

প্রহর এক ঘণ্টার সময়ে তৃতীয় বণ্টন অপরাহ্ছের পীচঘণ্টার সময়ে হইবেক এঁ সাহেব 

লোকের] কেবল কলিকাতাঁর মধ্যেই চিঠী প্রেরণ করিতে কল্প করিয়াছেন তাহা নহে কিন্ত 
কলিকাতার আশপাশ স্থানে যথ! উত্তরদিগে চিতপুর কাশীপুর প্রভৃতি চাণক পর্যন্ত । 

পূর্বদিগে দম্দমা ও নীলগঞ্জ পর্যাস্ত। দক্ষিণদিগে বালীগঞ্জ ও খিদিরপুর ও ভবানীপুর 
পর্য্যন্ত পশ্চিমদ্িগে হাবড়া সালিকা শিবপুর পর্যন্ত । কলিকাত্তার মধ্যে দিনে তিনবার 

তাহার! চিঠী প্রেরণ করিবেন এবং দম্দম! প্রভৃতি স্থানে দিনে দুইবার, এই রীতির আরস্ত 

গত ২ জুন সোমবারাবধি হইয়াছে ॥ 

( ১২ সেপ্ম্বর ১৮২৯ । ২৮ ভাদ্র ১২৩৬) 

সভা ।--কলিকাতা লেটরেরি সোসাইটী নামক বিদ্যা বিষয়ক সভা! গত বৃহস্পতিবার 

রজনীতে নিয়মিত স্থানে বসিয়াছিল এদিবসে সভাপতি ও তত্ভিন্ন দশজন সভা সভায় 
শুভাগমন করিয়া ছিলেন এই সভায় প্রথমতঃ প্রস্তাব হইল যে পূর্বে প্রতিমাসে একজন মভ্য 

কোন এক বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতেন এক্ষণে সভ্যদের সংখ্যার বৃদ্ধিহেতু ছুই জন সভ্য এক 
বিষয় পৃথক২ রূপে ব্যাখ্যা করিবেন যদি সেই ব্যাখ্যাত্তে কোন সভ্য কোন কটাক্ষ করিতে 

বাসনা করেন তাহাতে ও ক্ষমতাবান হইতে পারেন ইত্যাদি আরও কএক নৃতন নিয়ম 
স্থাপনের উক্তি হইল পরে এক জন বিজ্ঞ সভ্য তাহার প্রতি ভারাগিত মতে হিন্দু ও 

মোসলমান এবং ইংরাজের রাজসিংহাসনোপবিষ্ট হওনের বিবরণ ব্যাখ্যা! করিলেন অপরঞ্চ 

কৌমুদী পত্র প্রকাশকের এক পত্র সভাতে উপস্থিত হইল তাহাতে প্রকাশক এই যাচ্রা 
করিয়া! ছিলেন যে পূর্বে এক বিজ্ঞ সভ্য কর্তৃক এই ভারতবর্ষের সীম! প্রভৃতির যে ব্যাখ্যা 

হইয়াছিল তাহা কৌমুদীতে প্রকাশ করেন তদ্বিযয়ে আদেশ হইল যে প্রকাশের প্রার্থনা 
পত্র বিহিত অনুমতি প্রদান জন্য ইস্টগ্ডিং কমিটীতে অর্পণ করা যায়। 

( ১২ ডিসেম্বর ১৮২৯ । ২৮ অগ্রহায়ণ ১২৩৬ ) 

টেলীগ্রাফ ॥-_শ্রুত যে কলিকাতা অবধি সাগর পর্যন্ত টেলীগ্রাফ অর্থাৎ সঙ্কেত 

দ্বারা শীত্র সংবাদ প্রাপণ ও প্রেরণার্থ যন্ত্র বিশেষের উচ্চ মন্দির নিশ্মাণ করণের নিমিত্তে 

গবরণমেণ্টের অভিপ্রায় হইয়াছে তাহাতে বনথপকার স্বীকারপূর্ববক এতন্নগরস্থ ইংরেজ- 
সওদাগর প্রভৃতি চাদ! করিয়া প্রতি মাসে সহশ্র মুন্্রা দেওনে অঙ্গীকার করিয়াছেন। এ 
পূর্বোক্ত মন্দিরের শ্রেণী প্রস্ততা হইলে অনুমান যে সাগর হইতে প্রতিদিন উর্ধ সংখ্যা 

ছয়বার সমাচার পাওয়া যাইতে পারিবেক অর্থাৎ সে স্থানে কোন জাহাজ পৌছিলে কএক 

পলের মধ্যে জাহাজের নাম ও তাহাতে যে কেহ আরোহণ করিয়া থাকেন তাহারদের নাম 

বিশেষতঃ বিলাতের ও অন্ত২ স্থানের কোন বিশেষ সমাচারের স্থুল বৃত্তান্ত অনায়াসে 
পাওয়। যাইবেক...... | 
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কাশীকান্ত ঘোষাল-_-গৌঁড়ীয় সমাজ 

_ স্্তি-শান্ত্রের তর্জম। 

কাশীদাস 

কাঁশীনাথ চটোপাধ্যায়, বলাকিয়র 

সাহেবের দেওয়ান- মৃত্যু 

কাণীনাথ চুড়ীমণি ভট্টাচাধ্য__চতুষ্পাঠী, নবন্বীপ 

কাশীনাথ তর্কপঞ্চীনন ভট্টীচার্ধ), ম্মতি-শাস্তের 

অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ 

_ গৌড়ীয় সমাজ 

__“আত্মতত্বকৌমুদী? 

_চব্বিশ-পরগণীর পাতিত্য-কর্ধে নিয়োগ 
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কাশীনাথ তর্কালঙ্কীর ভট্টাচার্য্য 

সুচীপত্র 

৩৮ কেরি, উইলিয়াম 
কাশানাথ বন্দোপাধ্যায় ১২০ কেরি, ডাক্তীর_-বাংল। অভিধান 

_কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসালয় ১০৩ _স্ত্রীবামপুর কলেজ 
কাশীনাথ বসাক-_সৃত্যু ১২৬ কোরি (পাদরি) 

কাশীনাথ মল্লিক-_-গৌড়ীয় সমাজ ১২, ১৩,১৫ কোম্পানীর কাগজ 

_-ধর্মসভ1 ১৫০ ক্তিয়াম্ৃধি 

--বালিকাদিগের বিদ্যাভ্যালকরণ 'ক্রিয়াযোগপার', পন্মপুরাণাস্তর্গত 

বিষয়ে সভা ১১ কলোনাইজেশ্তন (উপনিবেশ-স্থাপ ন) 

কাশীনাথ শর্শণঃ, শিমল1-_মুগ্ধবৌধ কৌমুদী, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়__ধর্মমসভা 

অথব। সংস্কৃত ব্যাকরণ ও গণ ৫৬ _ হিন্দুকলেছ্গের ছাত্র 

কানীনাথ সার্বভৌম--_'চৌরপধা শিক” ৬৪ 
খনা-_বিছুষী 

কাশীপ্রসাদ ঘৌষ-_ইংরেজী কাব্য গ্রন্থ ৪৪-৪৭) ৪৯ 
দির ৬৫ খাল-টাকির দিণ পার হইতে কুড়ের 

কীর্তিচন্দ্র ম্যায়রত্ব--অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ২০ হাতির 

কীর্তিচন্্র রায়, মহারাজ উঠ বানি 

কুক, মিস-_বাঁলিক1 পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতা ৯. শীরঙ্গীকিশোর ভট্টাচার্য ইংরেজী বর্ণমালার 

কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসালয় ১০২) ১০৩ বাংলা ভাষায় তর্জম] 
কুস্তি ১০১) ১০২ _ দ্রব্যগুণ ভাষা 

_-বাঁলিকাদের ১৯২ __প্রীরামপুরের ছাপাখানীর কর্মচারী 

কৃত্তিবাস ্ঃ ও “অন্নদামঙ্গল'-প্রকীশক 

--রামীয়ণ আদ্যকাণ্, শ্রীরামপুর হইতে 
প্রকাশিত বাংল তর্জম। 

কৃষ্ণ কিশোর, ত্রিপুরার বড়ঠাকুর,--বিবাহ 

গঙ্গীগোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান 

_-নবদ্বীপের উত্তর পারে রামচন্দ্রপুরে 

দেবালয় স্থাপন 

৭৫ 

১৪৩ 

কৃষ্চন্ত্র বন্গু__ধর্মসভ] ১৫১ গঙ্জীধর আচাধ্য--গোৌড়ীয় সমাজ 

কৃষণ্চন্ত্র রায়, মহারাজ ১৮, ৪৬, ৪৭ গঙ্গীধর তর্কবাগীশ--অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ 

__রাঁজবাঁটীতে পঙ্ডিতগণের নিমন্ত্রণ. ৩৩ গিক্সীভক্তি' 

_শারদীয় পূজীয় সমারোহ ৯৩ গঙ্গীমাহাত্ত্য' 

কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়-_বেদীস্ত পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজ ২১ গঙ্গাসাগর 

কুষ্ণধন মিত্র ৩,  গণেশ-জননী পুজা 

কৃষ্মিশ্র_'প্রবোধচক্দোদয়। নাটক . ৫৮  গদাধর ম্যায়রতু---আত্মতত্বকোমুদী? 

কৃষধমৌহন মজুমদীর_বেদাভ্ত মত ১৬৮  গদাধর শেঠ সঞ্চয় ভাঙার 

কৃষ্ষমোহন দাস_'্রযোভিষ দিনকৌমুদী” ৬*  গিরীশচন্্র রায়, মহারাজ--নবদ্বীপের প্রধান 

কৃষ্ঃমোহন দে-_পেটি জুরি ১২৩ চতুষ্পাঠী 

কৃষ্মোৌহন বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঁদ্রি ) ৯২ গীর্জাঘর--কলিকাত? গড়ের 

কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়__ধর্মমসভা ১৫১ -_ধর্দতল1, কলিকাতা 

কৃষ্হরি শিরোমণি ভষ্টাচার্ধ্য, কথক ৩৬ --বৈঠকথানা 
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২১৪ 

গুপ্ত-পূজা নবদ্বীপ ১৩৯ 

গুরুচরণ মঙ্লিক- হাজি সাহেবের সং ৪৪ 

গুরুপ্রসাদ বন্গ_ গঙ্গাসাগর উপস্বীপ ১৮৫ 

_বেদাধাপন। নিমিত্ত দভা ১৮ 

-ধর্মানভা 7 ১8১ 

গুরুপ্রসাদ বিদ্যারত্ব ভট্টাচার্য্য ৩৮ 

গেঞ্জেস রিভার ইন্সিওরেঙ্স কোম্পানী ১০৯ 

গোকুলচজ্ী ঘোষাল ( দেওয়ান ), খিদিরপুর ১২৮ 

গৌকুলনাথ মল্লিক_ ধর্্মসভ। ১৫০, ১৫২ 

-_-সতীর পক্ষে আরজি ১৫৩ 

গোপাল দাস মনোহর দাস দঃ 
গোপাল মুখোপাধ্যায় ৩০ 

গোগীমোহন ঠাকুর---সৃত্যু এ 

গোপীমৌহুন দেব---গোড়ীয় সমাজ ১৪ 

- ধন্ঘসভা ১৫০ 

-বরিশীলে জলগ্লাবন ১৪৩ 

- সতীর পক্ষে আরজি ১৫৩ 

_স্কুল-লৌসাইটির ছাত্রগণের 
পরীক্ষা ৪, ৫ 

_হাতীবাগানের চতুষ্পীঠী ১৭ 

গোবিন্দরাম উপাধ্যায়_ব্যাকরণ অধ্যাপক; 

সংস্কৃত কলেজ ১৯ 

গোবিন্দানন্দ, কবিকস্কণ ৪৬ 

গোরক্ষনীথ যোগী ১৬৭ 

“গৌলাধ্যায় পঞ্চম ভাগ? (কায়েতী নাগরী)__ 

তারিণীচরণ মিত্র | ৬৫ 

গোলোকচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, জনাই ১৪৩ 

গৌড়দেশের প্রবৃদ্ধি ১১২ 

গৌড়ীয় সমাজ ১২, ১৩, ১৫১ ১৬১ ১৯২ 

গৌরচন্ত্র বিষ্যালক্কার -“নবন্থীপসন্মত পঞ্জিকা! ৫৫ 

গৌরচাদ দে ২৯ 

গৌরমোহন বিচ্যালস্কার-_গোড়ীয় সমাজ ১২, ১৩ 

__স্কুল-সোসাইটির পাঠশালার 
তদারক ৪ 

_স্কুল-সোসাইটির বিদ্যার পরীক্ষা ৫,৬ 
গৌর শেঠের বিধবা ১৬২ 

সৃীপড 

গৌরীচ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়--গৌড়ীয় সমাজ ১৪ 

_দুর্গীচরণ পিতুড়ীর বিষষ়াংশী ১৩৩ 

-ধর্মস্ভ! ১৫১ 

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ-_গবন্মেণ্ট হাউসে 

সহমরণ-বিষয়ে সভায় বক্তৃতা ১৪৮ 

গৌহাটী-__ইংরেজ সৈগ্কর্তৃক আয়ত্ত ১৯২ 

গাস- নুতন আমদানি ১৭৯ 

গ্রে, লেডি- হিন্দুকলেজ ৩ 

চিড়ক-স্ত্ী-পুরুষে ঘুরণ ১৩৭ 

চণ্তী'-_তারাাদ ভট্টাচাধ্য ৬৪ 

চণ্তীপুজা_ বৈশাখী পুণিমা, উলাগ্রাম ১৩৮ 

চতুপ্পাঠী ১৬-১৮ 

চন্দ্রকাস্ত' ৬৭, ৬৮) ৭৫ 

চন্্রকুমীর ঠাকুর ১০৩, ১২০, ১২১ 

_খাজাঞ্ী, কমরশ্ঠল ব্যা্ন ১২৪ 

_ গৌড়ীয় সমাজ ১২) ১৩) ১৪) ১৫ 

চল্দ্রবংশ; ৭৫ 

চন্দ্রশেখর মিত্র__গৌড়ীয় সীজ ১৪ 

_ধশ্মসভ। ১৫১ 

চরক1-কাটনির দরখাস্ত ১১০ 

'চাণকা? রঃ 

গচাণক্য শ্লোক' রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪ 

১৩৯ চাদ সওদাগর ব্রঙ্গীণীর পূজা 

চারনক সাহেব--কলিকাতার বৃত্তাত্ত 
চার্চ মিশনরী সৌসাইটি-_বালিকাদের শিক্ষা ১১ 

১৮৮ 

চিকিৎস-গ্রস্থ ৫৭ 

চিকিৎসালয়--গরাণহাট। নং ৩২৭ বাঁটী ১১৪, ১৮৩ 

_পীর্ক দ্ীট নং ১০ বাটা ১০৪ 

চিহ-বিষয় ৪৪ 

চুচুড়া__ইংরেজদের হস্তে সমর্পণ ১৯১ 

-সং ৯৩ 

“চৈতম্যাচরিতীম্বৃত' ৬৬ 

চৈতম্তমঙ্জল গান, সমাজ-চিত্র ৮১ 

চৌরপঞ্চাশিকা-_কাশীনাথ সার্বভৌম ৬৪ 

ছীত্রদিগের পরীক্ষা _হিন্দুকলেজ ২৯ 



জগন্নাথ দীস বন্ণ-__ধর্মসভ। 

জগন্নাথদেবের পরিচারকগণের বিবরণ 

'জগন্নাথমঙ্গল' পাঁচালি গান 

জগন্মোহন বন্ন_'কামরূপ, 
জগন্মোহন মল্লিক-_বিক্রমীদিত্যের যাত্র। 

_মাতৃশরাদ্ 
জগমোহন বন্থ--ভবনীপুরের স্কুল 
'জন বুল' 

'জনসল্স ডিকগ্যনরি 

ইংরেজী-বাংল।--জন মেঙ্গিস 

_রামকমল সেন 

__লেবেগ্র সাহেব 

জয়কৃঞ্ বন্দোপাধায়-_'ীভগবদগীতা। 

( পয়ারে শ্লোকার্থ ) 

জয়কৃষ্ণ সিংহ-স্ৃতু 
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার--“কবিকস্কণ চণ্ডী; 

--কাবা অধাপক, সংস্কৃত কলেজ 

জয়নারায়ণ ঘৌষাল-_কাশীতে পাঠশাল? 

জয়নীরায়ণ তর্কপঞ্চানন- _ধর্মসভা 
জয়নীরায়ণ মিত্র-ধর্্মসভ। 

জলকর বিষয়ে আইন 

“জরি? 

'জাম-ই-জাহীনুম? 

জিঞ্ুহরি বিগ্রহ, তমলুকের অস্তঃপাতী 

পছমনাশনে 

জেশরল ব্যাঙ্ক ২ 

“জ্যোতিষ, 

'জ্যোতিষ দিনকৌ মুদদী,_-্রীকৃষ্ণমোহন দাস 

টীলা। কোম্পানী-নীলাম-ঘর 

সূচীপত্র 
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বারুণী ন্নান ১৩৬ 



২১৮ 

বালিক। পাঠশালা! ৯-১২ 

বালিকাদের মল্লযুদ্ধ__নন্দলাল ঠাকুরের 

বাটীর সম্মুখে ১২ 

বাপ্পের জাহাজ-কলিকাতায় আগমন ১৯৩ 

বিক্রমাদিত্যের যাত্রা 

জগন্মোহন মল্লিকের বাগানবাটী ৯৭ 

বিচারকর্তীর নুতন নিয়ম-_রাত্রিতে যষ্টি-হস্তে 

গ্রামে নীচ জাতীয় লোকদের চৌকা 

দেওয়। (হুগলী ) ১২৩ 

বিজয়কৃষ্। শেঠ--সঞ্চয় ভাণ্ডার ১১২ 

বিজয়গোবিন্দ সিংহ, দেওয়ান-_তীর্ঘযাত্রা ১৬০ 

'বিদ্বম্মোপতরঙ্জিণী' -চিরঞ্দীব শর্মা ৬৫ 

বিদ্যার পরীক্ষা_স্কুল-মোনাইটির বালকদিগের ৫ 

“বিচ্যান্বন্দর, ৪৩, ৪৭, ৭৫ 

বিচ্যান্ুন্দর যাত্র। ৯৫ 

'বিষ্যাহারাবলী,_ফেলিক্্দ কেরি ২৫, ৫৪ 

বিনায়ক ঠাকুর ২৯ 

বিদ্ধ্যবাসিনী পুজ? ১৩৮ 

বিমল। দেবী, ময়মনসিংহ-_কাশীতে শিব-প্রতিষ্ঠা ১৬০ 

বিশগ স কলেজ ২৪ 

বিশ্বনাথ দত্ব--গোড়ীয় সমাজ ১৪ 

বিশ্বনাথ দেবের প্রেস, শৌভাবাজার ৫৫) ৬৪ 

বিশ্বনাথ বাবু -ডাকাত-সর্দার ১৯১ 

বিশ্বনাথ মতিলাল-_শৌড়ীয় সমাজ ১২১ ১৪ 

__ছুর্গাচরণ পিতুড়ীর বিষয়াংশী ১৩০ 

বিশ্বস্তর পাঁনি--গোৌড়ীয় সমাজ ১৪ 

বিশ্বস্তর মল্লিক-_মাতৃশ্রা দ্ধ ১৫৬ 

বিশ্বস্তর সেন ১০৩ 

'বিস্বরূপাদর্শ- রামন্বামী ৬৪ 
“বিষুর সহম্রনাম' ৬১১ ৭৫ 

বীমা ১০৯, ১১০ 

বীরনগর ( উল!) ৮) ৮১, ১৩৮ 

বীরনৃসিংহ মল্লিক ১২১ 

বার়েশ্বর মল্লিক-_গোড়ীয় সমাজ ১২ 

-মলযুদ্ধ ১০১ 

বৃন্দাবন ঘোষাল-_-কবিতা-সঙ্গীত-সংগ্রাম ৯৯ 

স্ুচীপত্র 

বেগম সমর ১৯১) ১৯২ 

বেগার-ধরণে নিষেধাজ্ঞ। ১২৩ 

বেঙ্গল ক্রণিকৃল্। ১৯৬ 

“বেঙ্গল হরকরা ও ক্রণিকৃল্। ১৯৬ 

বেঙ্গল হেরান্ড। ১৯৬ 

বেণীমাধব ঘোষ ২৯ 

বে্টিঙ্ক, লর্ড উইলিয়ম--সত্তীর বিষয়ে আরজি ১৪৯ 

_-সহমরণ ১৪৯ 

-_হিলুকলেজ ৩, 
“বেতাল পঞ্চবিংশতি” দ্বিতীয় মুদ্রণ ৬৪, ৭৫ 

বেদাস্ত মত ১৬৮ 

বেরা ভানান ১৭২) ১৭৩ 

বেলী, বিবি-_হিন্দুকলেজ ৩৯ 

বেলী সাহেব__হিন্দুকলেজ ২৯, ৩০ 

বৈকুষ্ঠটনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গাল গেজেটি আপিস ৫৪ 

বৈগ্যনাথ, নন্দলাল ঠাকুরের ভূত্য-__মল্পযুদ্ধ 

বৈচ্যনাথ আচাধ্য--ধর্মীসভ। ১৫২ 

বৈদ্যনাথ দাস- গৌড়ীয় সমাজ ১৪ 

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, হিন্দু কলেজের 

সম্পাদক - গঙ্গাসীগর উপদ্বীপ 

তা 
বৈদ্যনাথ মেত্র, সদর দেওয়ানী আদাল্ঠতর পণ্ডিত ৪, 

বৈদ্যনাথ রায় (বাজ।) ১১১ ১৩, 

বালিকাদের বিদ্যাভ্যাসার্থ বিংশতি সহত্র 

মুদ্রা প্রদান রর 
-হিন্ুকলেজ ২৯ 

বৈষ্বদান মল্লিক 

_ধর্মসভা। 

ব্যবস্থার্ণব। 8৫ 

ব্রজমোহন মজুমদীর-_-বেদাস্তদভা 

বরহ্মাণী পুজ। 

'্রান্মণিকেল ম্যাগাজিন ও ব্রান্মণসেবধি'-_- 

সহমরণ 

ব্রাহ্মদমীজ-_চিৎপুর 

ব্রিটন, ডাক্তীর- পাচ ভাষাতে শারীর-তত্বের গ্রন্থ ৬৩ 
'ব্রিটান-_ফেলিক্স কেরি ২৫ 

১৪১ 

১৮৫ 

১২৭ 

১৫৪ 

১৬৮ 

১৩৯ 

১৪৯ 

১৬৯ 



ভ্ভগবতীগীতা। _রামরত্ব স্তার়পঞ্চানন 

_ভ্রীমত্ত রার 

ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় - ধর্দসভা 
ভগবদগীতা, 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

_গোঁড়ীয় সমাজ 
__ধর্মসভ। 

_-পেটি জুরি 

_সতীর পক্ষে আরজি 

_ সিমাচীর চক্রিকা-সম্পীদ্ক 

তবানীচরণ মিজ্র--সতীর পক্ষে আরজি 

ভর্তৃহরিত্রিশতক' _ রামদীস স্তায়পঞ্চানন 

'ভল্মকৌমুদী”--প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস 
ভাগবত, 

'ভাগবতসার-_মাধব শর্মা 
ভারতচন্ত রায় _ 'অন্নদ্াম্ল, 
“ভারতবর্ষের ইতিহাস 

ভারতবর্ষের নক্সা, বাঁংল। অক্ষরে 

ভা! অভিধান 

ভাষ। বাকরণ 

তভুবনমোহন বসাক _ পঞ্চয় ভাণ্ডার 

'ভূপালকদস্ব'---পণ্ডিত অভয়াচরণ তর্কবাগীশ 

ভোলানাথ মিব্র--ধর্মাসভা 

আতৃঙাগের ব্যবস্থ। 

মণিপুরের যাত্র! সম্প্রদায় _ মতিলাল শীলের বাটা ৯৬ 

মণিমাধব দত্ত, হাটখোল।--মৃতা 

মণ্ড ,কোপনিষদ---রামমোহন রায়ের তর্জঞম। 

মতিলাল শীল--মণিপুরের যাত্রা সম্প্রদায় 

মথুরানাথ মিত্রের যন্ত্রালয় 

_সমন্ুল আখবার' 

মথুরামোহন দেন- ধর্মসভ। 

মধুসূদন রায়-_ ধর্মসভ। 

“মনোরঞ্জন ইতিহাস” রিপ্রিন্ট 

মল্পযুদ্ধ-_রাজ। বৈদ্যনাথ রায়ের বাগান 
'মহাভারত'---চল্ত্রিক! য্ত্রালয় 

সূচীপত্র 

৫৭ মহারাণী ভবানী-_-কাশীতে ছুর্গাদেবীর মলির 
৬১ নিশ্মীণ 

১৫১ মহিন্দিলাল যস্ত্রীলয় 

৭৫ “মহিষ্ংস্তব। 

১২১ মহিষমন্দিনী পৃজ। 

১২-১৫ মহেল্দ্রলাল ছাপাখানা, শীখারিটোল। 

১৪৯-১৫১ মহেশচন্দ্র সিংহ 

১২৩ মাতঙ্গী পুজ। 

১৫৩ মীদ্রাসণ, কলিকাত' 

৭৬ মাধব শন্মা-ভাগবতসার' 

১৫১, ১৫৩. “মানসিংহোপাখ্যান। 

৭৩. ৭৪ মার্টিন, আর এম-_সম্পাদক, “বেঙ্গল হেরাল্ড। 

৬৭ মার্টিন জেনারেল-_ দান 

৭৫ --লা মার্তিনিয়ের কলেজ 

৬৪ মাহেশে জগন্নীথদেবের স্্রানযাত্রা 

৯৫ মাহেশের রথ 

৬৫ “মিতাক্ষর দর্পণ'-_লক্ষ্মীনারায়ণ চ্যায়ালঙ্কার 

১৯৩ মিরজ। মহল্মদ অক্ষরি-স্কুল-সোসাইটির 

৬৫ কমিটীর সভ্য 

৬৫ মুক্তীরাম মুখোপাধ্যায়, উল|৷ মহারাজ 

১১২ কৃষ্ণচন্ রায়ের বয়ন্য 

৭২ মুগ্ধবৌধ বাঁকরণ 

১৫১  মৃত্া্ীয় বিদাীলঙ্কীর 

৫ _ ন্ুপ্রিম কোর্ট 

_ন্প্রিম কোর্টের পণ্ডিত 

মেকলে সাহেব-__শিমলাতে স্কুল 
১২৮ মেকেঞ্জি, হোপ্ট__হিন্দুকলেজ 

২, 

২১৯ 

১৬১ 

৭৫ 

৭৫ 

১৩৮ 

৬৪ 

২৯ 

১৩৮ 

১৯২ 

৬৪ 

ণ৫ 

৩১ 

৩৩ 

১৩৬ 

১৩৫ 

৮১ 

৮, ৫৬ 

৩,-৪৫, ৪৬ 

১১৫ 

১৯৪ 

৩০ 

৫৩. মেস, ই--গেঞ্পেম রিভার ইন্সিওরেন্স কোম্পীনি ১৭৯ 

*৬ মৌতিচীদ, থিদিরপুরের দেওয়ান 

ঃ -_-বৈদাস্তিকদের সভ1 

1৬. “মোহমুদগর-- রামেশ্বর বন্দোপাধ্যায় 

১৫১ মাক, রেভারেওড জন, অধ্যাপক, শ্রীরামপুর কলেজ 

১৫১ ম্যাকনটেন--হিন্দুকলেজ 
৬৪ ম্যাকিন্টস কোম্পানি - কমরগ্ঠল বাঙ্ক 

৭১ য্ববন জাতি, আসাম হিন্দু বাবহারযুক্ত 

১৬৮ 

১৬৮ 

৬৪ 

৫ 

৯ 

১৬৫ 

৮৯ 



যাত্রা--কলিরাজার 

-কামরপ 

_বিক্রমাদিত্যের 

_বিদ্যানুন্দর 

_মণিপুরের 
যাঁদবচন্ত্র সেন 

যাবনিক রুটি ভক্ষণ 

যুগাধ্যান মিশ্র, অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ 

ঝঘুমণি বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য 

রঘুরাম শিরোমণি ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত 

-_-গৌড়ীয় সমাজ 

'রতিমঞ্জরা; 

রথযাত্র। 

রমানাথ ঠাকুর, খাজাঞ্চি, জেনরল বাস্ক 

মৃত্য 

“রসমঞ্জরী, 

রসময় দত্ত 
_গঙ্গাসীগর উপদ্বীপ 

_ গৌড়ীয় সমাজ 

রসিককৃষ্ঃ মল্লিক 

রসিকচন্দ্র মুখোপাধায় 

রাইচরণ রায়_গঙ্গীসাগর উপদ্থীপ 

রাঘবরাম গোস্বামী, শ্রীরামপুর দোলযাত্র 

রাজকৃষ্ণ বাহাছুর, মহাঁরাজ-_গঙ্জীসাগর উপত্বীপ 

রাজকুষণ মিন্র 
রাজকৃষ সিংহ--“বেঙ্গল হেরাজ্। 

রাজচজ্ দাস- অধ্যক্ষ, জেনরল ব্যাঙ্ক 

রাজতন্ত্র রায়_ইউনিয়ন ব্যাক্ক 

রাঁজবল্লভ শীল-_ধন্মনভ। 
'রাজাবলি' 

রাধাকাস্ত দেব 

_ গৌড়ীয় সাজ 

_-ধর্মসভ? 

-বির্ণমীলা ব্যাকরণ ইতিহাস” 
--শিষাকল্পদ্রম' প্রকাশ 

১৫৩ 

৩৮ 

১৬৮ 

৭ 

৭ 

১২১ ১৩, ১৫ 

১৫১ 

৪৭ 

৬ 

৬১ 

২৫) ৫৬ 

৫৩ 

১২-১৪ 

৬১ 

১৫৯, ১৫১ 

৮ 

৫৮ 

৩৭ 

৩৪৯9 ৪8৬ 

৭৫ 

সূচীপত্র 

৯৫ -সতীর পক্ষে আর্জি 

৫ _স্কুল-বুক-সোসাইটি 
৯৭ 'স্কুল-সৌসাইটি 

৯৫ রাধাকৃষ্ণ স্তায়বাচম্পতি ভট্টাচাধ্য, ন্তায়শাস্তরে 

৯৬ স্থপণ্ডিত ও কৰি 

২৯ রাধাকৃষ্ণ মল্লিক--গৌঁড়ীয় সমাজ 

*১ রাধাকৃষ্ণ মিত্র 

২১ ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 

8: __ধর্মসভ। 

৩৬ ন্বাধাচরণ বিচ্যাবাচম্পতি, মেদিনীপুর 

রি আদালতের পণ্ডিত 

৪৩ ৬, ৭৫ রাধাচরণ মজুমদার 
রহ রাঁধানাথ শিত্র-_ “বেঙ্গল হেরঞ্ড। 

রঃ রাধানাথ শিকদার 

রঃ রাধামাধব বন্দ্যোপাধায়--অধ্যক্ষ, জেনরল ব্যাঞ্চ ২৭৪ 

৪৩১ ৭৫ ইউনিয়ন র্যা 
বন _-কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসীলয় 

৫ -_গঙ্গীসাগর উপন্বীপ 

না - গৌড়ীয় সমাজ 

রা __ধর্্মসভ। 

২» রীধামোহন সেন 

১৮৫ রোধিকীমজগল' 

১৩৬ 'রাঁধিকীর সহশ্রনীম, 

১৮৫  রাম্কমল সেন--ইংরেজী-বাঁংল1 অভিধান 

বর » ুষধসারসংগ্রহ' 

্ গৌড়ীয় সমাজ 

রঃ -'জন্সন্স ডিকশ্ানরি' 

নহি _-ধর্মসভ। 

১০৬ রীমকাস্ত রায়, রাজপাহীর রাজ 

১৫১ রামকিন্কর শিরোমণি__-আত্মতত্বকোমুদী, 

৪৫ রাঁমকুমীর তর্কীলঙ্কার ভট্টাচার্য্য, নবদ্ধীপের 

৬,১২০ ধর্মদহ গ্রীম নিবাঁসী 

১২-১৫ রামকুমার রায়, সদর দেওয়ানী আদীলতের 

১৪৯, ১৫৪ বাংল! আইন তর্জমাকারক 

৫৭, ৫৮ রামকৃ্ণ মল্লিকের যস্ত্রালয়, চোৌরবাগান 

৫৩ রামগঙ্সীমাণিক্া, ত্রিপুরার রাজ ১৪৩, ১৪৪ 



সূচীপত্র 

রামগোপাল ঘোষ ২৯ 

রামগোপাল স্তায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক, 

আড়পুলি চতুষ্পাঠী | টা 
রামগোপাল মল্লিক ১২০) ১২১ 

- ধঙ্দসভ। ১৫০ 

_সভীর পক্ষে আরজি ১৫৩ 

রামচক্ত্র গোষধ- গৌড়ীয় সমাজ ১২ 

_স্কুল-সৌসাইটি ৫ 

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভটা চার্ধয, সংস্কৃত কলেজে 

ধ্্শাক্্রীধ্যাপক পদে নিয়োগ ৩৮ 

রামচক্র বিদ্যালঙ্কার, স্তি অধ্যাপক, সংস্কত কলেজ ১৮ 

রামচন্দ্র মিত্র ৩*) ১২১ 

রামচন্দ্র রায় ( মহারাজ )-_ মৃত্যু ১২৯ 

রামজয় তর্কভৃষণ ভষ্টাচার্য্য, গুপ্তিগাড়া ৩৭ 

রামজয় তর্কালঙ্কার ৩ 

--গৌড়ীয় সমাজ ১২, ১৩, ১৫ 

_দীয়ভীগসংগ্রহ) ৬৪ 

রামজয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্য, অধাণপক, সংস্কৃত 

কলেজ ২০ 

রাম তর্কবাগীশ--মুদ্ধবোধেঃর টাকা ৫৬ 

রামতন্ু বিচ্যাবীগীশ, সদর দেওয়ানী আদীলতের 

পণ্ডিত ৩৯ 

রামতন্ লাহিড়ী ২৯ 
রামতোধষণ বিচ্যালঙ্কার ভষ্টীচাধ্য - 'প্রীণতৌধণী 

নামধেয় লতা ৬ 

রামদাস ম্যায়পধানন-_ভর্তৃহরিত্রিশতক' ৭৩) ৭৪ 

রামদাস সিদ্ধীস্তপঞ্চানন, ব্য।করণ অধ্যাপক; 

সংস্কৃত কলেজ ১৯ 

রামছুলাল দেব ( সরকার )- আছ্যশ্রাদ্ধ ১৫৭ 

- গঙ্গীসাগর উপন্বীপ ১৮৫ 

_ গৌড়ীয় সমাজ ১২, ১৩ 

-ছুই পুত্রের বিবাহের ইন্তাহার ১৪৩ 

_বরিশীলে জলপ্লাবন ১*৩ 
মৃত্যু | ১২৮ 

রামছুলীল স্তায়বাচম্পতি ভট্টাচার্য, যশোহর ৩৬ 
রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য ৩২ 

২২৯ 

রামনাথ বিগ্যাবাচম্পতি ভষ্টাচাধ্য, কোম্পানীর 

কলেজের প্রধান পণ্ডিত ৩৬ 

রামনারায়ণ মুখোপাধায়,। জনাই 

রাসপ্রসাদ ( কবিওয়াল! ), নীলু ঠাকুরের 
আত ৯৮ 

রামমোহন চট্টোপীধায়, ব্লীকিয়র সাহেবের 
দেওয়ান মৃত্যু ১২৬ 

রামমোহন দত্ত _ ধর্্মসত। ১৫১ 

রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি ভষ্টাচাধ্য, নবন্থীপ ৩৮ 

-ম্বতিশান্ত্রের বাংল] তর্জম। ৬৩ 

রামমোহন রায় ১২ 

_আত্মীয় সভা ৫২ 

বরিশালে জলগ্লীবন টাও 
_ বেদান্ত মত ১৬৮ 

-এবেঙ্গল হেরান্ড। ৭৭ 
_-ব্যাকরণ ৬৬ 

- মওকোপনিষদ ও শঙ্করাচার্ধ্য কৃত তাহার 

টাক বাংলার তর্জমা ও 
_মাঁণিকতল! বাগামবাঁটা নীলাম ১৩২ 

-সহমরণ ১৪৯ 

_-সহমরণ-বিষন্নক বাংল। ভাষায় 

পুস্তক ৃ ৫২) ৫৫ 

_-সহমরণ রহিতকরণে গবর্ণর জেনায়েলকে 

প্রশংসাসৃচক পত্রপ্রদান টঠ 
_-ম্কুল ৬১ 

রামরতন মল্লিক তি 

রামরত্ব স্যায়পঞ্চানন _ 'ভগবতীগীতা। ৫৭ 

রামরত্ব মুখোপাধ্যায়, জনাই 
রামলৌচন ঘোষ, পাথুরিয়াঘাট। মৃত্যু 
রামলোচন বসাক-_কবিতা-সঙ্গীত-সংগ্রাম ৯৯ 

রামশরণ ভষ্টাচাধ্য টি? 

রামস্বামা _ 'বিশ্বরূপাদর্শ ক 

রামায়ণ, কৃত্তিবাস ৪৬ 

রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় - 'মোহমুদগর' ? 

১ 'শূঙ্গারতিলক' ৬৪ 

১৬ রায়ভন হীমিরমল - ইউনিয়ন বাক্ক 



২২২ 

রাস্তাঁ-কলিকাত। হইতে কাশী 

-চান্দপাল ঘাট হইতে চিৎপুর 

. --জানবাজার-হইতে ধর্মতলা 

-শ্ধর্মদতল। হইতে বন্ছবাঁজার 

_ধর্মতল। হইতে বাগবাজার 

-_বহুবাজার হইতে গোয়ালপাড়। 

-যশোহর হইতে অগ্রন্থীপ 

রিচার্ড, কর্ণেল_-গেড়কাকোল জাতি 

রুদ্রমণি দীক্ষিত, বেদাস্তশাস্ত্রের অধাণপক, সংস্কত 

কলেজ ১৯ 

রুস্তমজী কাওয়াসজী 

রূপনারায়ণ ঘোষাল __ধন্মসভ1 

১৮৮ 

১৭৮ 

১৭৮ 

১৭৭ 

১৭৮ 

১৭৯ 

১৬৭ 

১২০) ১২৭ 

১৫১ 

--সখের কবিতার বৃত্তান্ত ৯৭ 

রূপনারায়ণ দে, হিন্দুকলেজের ছাত্র ৫ 

রূপনারায়ণ বসাক - সঞ্চয় ভাণ্ডার ১১২ 

রূপলাল মল্লিক ১২* 

--রীন উপলক্ষে নাচ ৯১ 

--মাতৃশ্রান্থ ১৫৬ 

রায়ান, স্যর এডওয়ার্ড _হিন্দুকলেজ ৩ 

লাক্ষোৌয়ের নবাব-_স্থুল-বুক-সোসাইটিতে দীন ৩ 

লক্ষণ সেনের স্ত্রী - বিদুষী ৭ 

লক্ষ্বীকান্ত কবিতাওয়াল! . ৯৮ 

লঙ্গ্বীক'স্ত (নকু) ধর, পৌস্তীর রাজবংশের : 

প্রতিষ্ঠাতা 
লক্ষীনারায়ণ গ্যায়ালঙ্কীর- ধর্মসভ। 

_পুস্তকাধ্ক্ষ, সংস্কৃত কলেজ ১৯ 

মনু যীজ্ববন্ধ্য প্রভৃতি গ্রন্থের তাৎপর্য ৫৯ 

লক্্রীনারায়ণ মুখোপীধ্যায় _ গৌড়ীয় সমাজ ১২ 

১৮৯ 

১৫১) ১৫২ 

_ধর্ম্মসভ। ১৫১ 

লটারি ১৭৯, ১৮০ 

লবণের মাশুল ঞঠ 

লর্ড বিশপ-_শিবপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠা ২৩ 
| বালিকাদের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে সভা! ১১ 

“লাউসেনের পালা ৭০ 

লাড়লিমৌহন ঠাকুর--গোঁড়ীয় সমাজ ১৪, ১৫ 

সূচীপত্র 

ল! মার্তিনিয়ের কলেজ . ৩২ 

লাল! বাবু, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র ১২৪ 

মৃত্য ১২৫ 

'লিটারারি গেজেট' 8৪) ৪৭) ১৯৬ 

লিটারারি দৌসাইটি, কলিকাতা ২১৭ 

লেড়কীকোল জাতি-_সিংহভূমি ১৬৬ 

লেবেগুর সাহেব- জনসল্স ডিকশ্ঠনরির ইংরেজী 

সমেত বাংল। ৬১ 

_ ছাপাখানা ৬ 

লোকনাথ রায়, কাসিমবাজার ১৪২ 

শ্ক্করতর্কবা গীশ তট্টাচার্ধ্য, নবন্থীপ -৪ 

শঙ্করীগীতা। ৭৫ 

শত্তুচন্্র বাচম্পতি, অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ২১ 

১৫৩ শল্তৃচন্ত্র মুখোপাধ্যায় --ধর্মাসভা 

শরণসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্ধা, বীরনগর-সবিছ্ুষী কন্যা ৮ 

শারদীয় পূজা ৯২, ১৩৭, ১৩৮) ২০৯ 

শিবচন্ত্র যৌব -'বত্রিশ সিংহাসন' ৬০ 

শিবচন্্র চট্টোপাধ্যায়-_পুরাণবৌধদ্দীপন? ৬৩ 

শিবচন্দ্র দীস ১২১ 

'ধন্মসভ। ১৫১ 

শিবচজ্জর দেব ২৯ 

শিবচন্ত্র মুখোপাধ্যায়_মৃত্য ১৯৪ 

শিবচন্্র রায় (রাজা), মহারাজা হ্থখময় 

রায়ের চতুর্থ পুত্র -সৃত্যু ১২৯ 

শিবচরণ ঠাকুর-_গৌড়ীয় সমাজ ১২ 
_ধর্মসভ। ১৫১ 

শিবনাথ বিদ্যাবাচম্পতি-_নবন্বীপের প্রধান 

চতুপ্পাঠী ১৬, ৩৪ 

শিবনারায়ণ ঘোষ ১২০ 

--ধন্মনভা ১৫১ 

শিবনারায়ণ দে_ ধর্দমুসভা ১৫১ 

শিবনারায়ণ রায়--গঙ্গীসাগর উপন্বীপ ১৮৫ 

শিবপ্রসাদ শর্মা ১৬৮ 
শুড়ে। লিখোগ্র্যাফিক প্রেস ৭৩ 

'শূঙ্গারতিলক'- রামেশ্বর বন্দোপাধ্যার ৬৪ 



সূচীপত্র 

হ্যামটাদ দাস- ধর্মাসভা ১৫২ 

স্যামান্ন্দরী _ বিছুষী 

শ্রাদ্ধ ১৫৬, ১৫৭ 

প্রীক্ঠ রায়, টাচড়া, যশোহর ১২৪ 

শরীক্ষেত্র - নিফর করার সঙ্কলপ ১৬৬ 

এজ্রীভগবদগীত। রঃ 

শ্রীমস্ত রায়-_-'ভগবতীগীতা' এবং তাহার ভাষ। ৬১ 

প্রীরামপুর কলেজ ২৪, ২৫ 

শ্রীরামপুর মিশনের ছাঁপাথান। ও ৬৫ 

শ্রীরামপুরের ব্যাঙ্ক ১০৫ 

্রীরামেশ্বর বন্দোপাধ্যার--চাণকান্পরোক। ৬৪ 

্া্ট সাহেব,__বর্দমানের পাঠশালা. ৪, ৫. ২৩ 
ট্যাম্প আইন ১২১, ১২২ 

জং ৯৩, ৯৪ 

“সংসারসার ৭৫ 

সংস্কৃত কলেজ ১৮-২২ 
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